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 09 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عوضوم لوانتت « ميركلا ءىراقلل ةيبرعلا اهتمجرت مدقن يتلا تارضاحملا
 عمو امهنيب اميف نيجوزلا لماعتب طبتري اميف اهيلإ مالسإلا بدني يتلا قالخألا

 ةيضق هاجت مالسإلا ةرظن حيضوتب يسيئرلا ثحبملا اذهل دهمت يهو دالوألا
 قوقحلاو تاقالعلاو ةرسألا نيوكتو ةيسنجللا ةزيرغلا ةصاخو زئارغلل ةباجتسالا

 دودح ةيضقك ةيساسألا اياضقلا ضعب رضاحملا شقانيو ةلدابتملا تابجاولاو

 اياضقلا نم ديدعلاو ةجوزلل جوزلا ةراشتسا ةيضقو جوزلل ةجوزلا ةعاط

 . اههاجت مالسإلا ةرظن ةطسبم ٍةريسي ٍةغلب انيبم , ةلثامملا

 ا اهمامتها يه « ةميقلا تارضاحملا هذه اهب زاتمت يتلا ةيساسألا ةزيملاو

 « نيملسملا تاعمتجم ةفاك اهيف كرششت يتلا هاياضقو يلمعلا عقاولاب

 همكحو مالسإلا ةرظن حضوت مث ٍةقدب اهللحت نيح اهيف ةجئارلا تايكولسلاو

 رشابم يلمع يوبرت ريثأت تاذ اهلعجي يذلا رمألا , عيمجلل ٍةموهفم ٍةغلب اههاجت
 ميدقتل اهل انرايتخا عفاود مهأ اذه لعلو يرظنلا بناجلاب اهريثأت رصحني الف

 تارضاحملا نم طمدلا اذهل ةيبرعلا ةبتكملا رقتفت نيح يبرعلا ءىراقلل اهتمجرت
 ىؤرلا قفو اهتجلاعمو عقاولا تايبلس دصرب متهت يتلا ةرسيملا ةماعلا ةيوبرتلا

 . ةيمالسإلا



 نيسح خيشلا هللا ةيآ وهف « رضاحملا ةيصخش تازيمم كلذ ىلإ فاضي

 بنام ىلإو , ةسدقملا مدق ةئنيدم ةزوح يف ةذتاسالا رابك دحأ يرهاظملا

 لاصيإب غلابلا همامتهاب يرهاظملا هللا ةيآ زاتمي عيفرلا يملعلا هماقم

 مومع ىلإ ةقيقدلا ةينافرعلا ىتحو ةيوبرتلا ةيقالخألا ميقلاو ةيمالسإلا فراعملا

 ةاكز » يوبنلا ثيدحلل عيفر قادصم اذهو « ٌةموهفمو ةرسيم يطفو ةغلب نمانلا

 يتلا ةروصلاب هل نيجاتحملا ىلإ هلاصيإ هقافنإ قيداصم ىمسأف « « هقافنإ ملعلا

 . اهيف هنم عافتنالا نوعيطتسي

 ظفح ىلإ اهيعس يهو يرهاظملا هللا هلآ تاز اعلم رخل لانس

 تارضاحم اهلعجي امم . اهنم ةعومجم وأ ٍةدحاو لك يف ةيعوضوملا ةدحولا

 اهتمجرت مدقن يتلا تارضاحملاو « ًاريثأتو ًاعفن رثكأ يلاتلابو ةجمربم ةيجهنم
 ةئس كرابملا ناضمر مايأ يف اهاقلأ دق هتحامس ناك . باتكلا اذه يف ةيبرعلا

 . ةسدقملا مق ةنيدم يف سدقلا ىلصم يف ةرجهلل 9

 ةيروضحلا ةبطاخملا ةغل ىلع ظافحلا ىلإ ةمجرتلا يف انيعس دقو

 فرصتت ملو . اهراكفأو اهظعاوم لاصيإ يف رضاحملا ةيجهنم عم ةمجسنملا
 انمق امك « ةيبرعلا ةغللا صئاصتخن قفو يوغللا ماجسنالا ظفح دودح يف ىوس

 ىلإ انرشأو شماهلا يف اهرداصم انركذو اهيف ةدراولا تاياورلاو صوصنلا جيرختب
 كرابت هللا نيلئاس .اهتاعوضوم نم ثحبلا يف عسوتلا دارأ نمل ةديفملا رداصملا

 نوؤش ةفاك يف ةيمالسإلا قالخألاب قلختلا ىلإ نيعاسلا اهب عفني نأ ىلاعتو
 ىهو ةرسألا دارفأ نيب تاقالعلاو يلئاعلا تيبلا لاجم يف اميس الو مهتايح

 ةيولوألا هتملسأ ةيضق ىلوي نأ هيلع بجي يذلا نمؤملا ناسنإلل لوألا ناديملا
 ةيتاسيحلا نيدايملا نم 56 ىلع ناك كلذب مايقلا عاطتسا نإ هنإف ىلوألا

 . قيفوتلا يلو هللاو . ردقأ
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 هتيرب فرشأو هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ءايبنألا عيمج ىلعو نيبيطلا هلآ ىلعو هيلع هللا ىَّلص دمحم مساقلا يبأ
 نيعمجأ مهئادعأ ىلع هللا ةنعلو نيضرألا يف هللا ةيقب اميس ال نيلسرملاو

 هنع ثدحتأس يذلا ثحبلل هراتخأ يذلا ناونعلا وه 2١7 ةيلئاعلا قالخألا )

 لأسأو ؛ (جع) هللا ةيقب فطلو نيملاعلا ٌبر ةئيشمب  كرابملا رهشلا اذه لالخ

 دروم عوضوملا اذه لعجت نأب فطلتت نأ ( مالسلا اهيلع ) ءارهزلا ةديسلا

 هنإ ذإ عيمجلا عفنل « هلامكإ انعطتسا ولف ؛ عيمجلل اعفانو اميقو عيمجلا مامتها

 . هيلإ ةجاحب ٌسانلاو ًايعامتجاو ًايسفن ٌديفم ًايقالخأ ٌميق
 ثحبنل هتمدقم نع مويلا مكئدحأو « ةدع لوصفو ةمدقم ثحبلا اذهلو

 . هللا ةئيشمب  هلوصف نع اقحال

 وه ةيفرحلا هتمجرتو « هناخ رد قالخأ ) وه رضاحملا خيشلا هخافب هراتخنا يذلا ناونعلا )١(

 قالخألا نع خيشلا ثيدح رشكأو يلئاعلا تيبلا وه دوصقملا نأ يع ( تيبلا يف قالخألا و

 ةيسرافلا ةغللا يف بسنأ لوألا نأ ىلإ ةراشولا عم يناثلا ناونعلا مادختسا انيأترا دقف اذل ةيلئاعلا

 . ةيبرعلا يف فراعتملا هانعمب اهيف يناثلا مدختسي ال ثيح
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 ةرطفلا عم نيدلا ماجسنا

 مجسنم هنأ ىنعمب « ةرطفلا نيدوه مالسإلا نأ نآرقلا نم ديفتسن
 : - ىلاعت  لوقي ؛ هحور ةقيقحو هتكرح ةياغو ناسنإلا ةقلخ لصأ عم لماكلاب

 هللا قلل لييبت آل اَهْيَلَع سال َرَطَق يلا هلل ةَرظِ ًافينَح نذل َكَهجَو مَقأَفَ
 . 204 مّيقلا ُنيِدلا كِل

 ال يذلا طسولاو فينحلا نيدلا وهف « مالسإلل  لماكلاب  ُهجَوَت : يأ
 ةيهلإلا ةرطفلا عم لماكلاب مجسنم هنأل  طيرفت الو هيف طارفإ

 ةرطفلا عم ًامجسنم ًاطسو هنوكل  تباث ٌيِدبأ : يأ ع« ميق) نيدوهف

 . © ءايبنألا متاخ وه ( هلآو هيلع هللا ىّلِص ) هّيبنو  ةميركلا ةيآلا حضوت امك

 - : ةرطفلا ىنعم

 هذه نع ٍءيشلا ضعب ٌتّدحتأ ْنَأ ُنُسْحَي « ةقلخلا ينعت  ًةغل  ةرطفلا
 . اهيلع ةقدب هابتنالا ةصاخ لضافألا ٍةبلطلاو عيمجلا نم وجرأو « ٍةدرفملا

 : نيمسق ىلع يم انتامولعم نإ
 يف ملعلا هنع ثدحتي ام لشم مّلعتلاو ميلعتلاب لصحتت ةيركف : لوألا

 . ١" / مورلا ةروس (9) '
 هنوكل سيلو « ًاتباث ًايدبأ ًانيد مالسالا نوك ىلإ عجري ةيدمحملا ةوبنلا ةيمئاخ ىلع لالدتسالا ()

 . ةرطملا عم مِجّسْنُم  ةفرحملا ريغ  ةماع ةيهلإلا نايدالا لصأف ,ةيهلإلا ةرطفلا عم امجسنم
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 امو سَّدقملا عامتجالا اذه يف ُهّلوقأ ام ريظنو , ذيملتلا هجتنتسيو « ةسردملا

 5 هنم هنوجتنست 0

 . هتامولعم يهف « هلقعب طبترتو « ناسنإلا اهبستكي تامولعم هذهف
 ال يهَو « « ةينادجو » لب ةيباستكا ريغ تامولعم مضي : رخآلا مسقلاو

 : شطعلاو عوجلل ناسنإلا كاردإ لثم 2 لويملاو زئارغلاب لب 2 .لوقعلاب طبترت

 . يوتريف « ءاملا برشيف شطعي وأ 2 عبشيف 2 ماعطلا لوانتيف « ناسنإلا

 . هيف هللا اهعدوأ يتلا ةزيرغلاب عبشلاو َعوجلا كردي وهف

 1 ةعاس ةاوترالا كرديو هُباتتي ةعاس شطعلا (ىنعم) كردي ىرخأ ةرابعبو

 .ءاملا لوانتي

 : نيمسف ة ىلع زئارغلا هذهو

 ٍناويحلا ضعب يف ُهلَعلو . ًةَقاك َناويحلا ناسنإلا هيف كراشي : لوألا
 . ةمّدقتملا ةلثمألا ريظن ٍناسنإلا ىف هنم ئوقأ

 وه مسقلا اذهو « ةدارإلاو ُهجوتلا اهيف مّكحتي يتلا زئارغلا يه : يناثلاو
 . ( ةيناسنإلا ) « ةرطفلا » مسا هيلع قلطي يذلا

 م

 ريغ ةروصب لمعت ةزيرغلا نا وه قراف عم ةزيرغلا سفن يه ةرطفلاف

 ١ تامولعم اهيدلو « ٍةدارإ الو هجرت نود ةيروعتش

 . هجوتلاو ملعلاب نكلو كردت يهف . ةرطفلا ام

 وهف « ةوقب هيف ٌةزكرتم يهو هل ةدجاو هلل ةبلاط ةرطف ىلع ناسنإلا لبُج
 يف نكي ملو ًاقح ٌبجحلا تعفّرولف « ىلاعت_هل ٌبلاط هلل ٌدجاو هتاذب

 . شطعلا كردي املثم هللا فرعَل , هيف ٌتَلحمضا وأ تافصلا ُلئاذر ٍناسنإلا



 . 2©ةينادجو يه لب « ةيميلعتو ةيملعت ةيضق تسيل هذهو

 طقنت ةدودسم قيرط يف مكَسفنأ نودجت ٌتالاح ًاعيمج مكب تّرم دقل
 كردي املثم هللا دجي اهدنعو . رهاظلا يف ًأجلم هل ىقبي الف « ٍناسنإلا ٌةليح اهيف

 . شطعلا ٌنآمظلا

 : لوقيوهف : تايآ ٍرْشع نم رثكأ يف ميركلا نآرقلا هدّكأ ام اذهو

 - : الثم

 ربل ىلإ مُهاَجَن املَف َنيَّدلا ُهل َنيِصِلْخُم هللا اًوَعَد ِكْلفلا يف اوُبكَر اًذِإَف ١
 . "04 نوكرشي مه اذإ

 لمآ سوو ةاسذلا نيلي نللا تلا كتر: نولا هيام
 ار واسس ومدب هم داع ناجي لك

 ء دجاو هلإ ىلإ هجبوتيف ًاضيأ ديحوتلا ىلإ لصي هنأ را
 0 د ل « نيهلإ ىلإ سيلو

 . فوؤر يحب هس 1 طل تب ا

 . ريدقو ميرك

 وحن ىلع ةفأرلاو فطللاو ملعلاو ةقلطملا ةردقلا كردي هنأ .ىنعمب
 ال ةيعوط ةروصبو  بابسألاب لمألا ,عاطقنا ذنم هوعدي أدبي اذلو . قالطإلا

 تنأو يلاحب ٌمِلاع َتنأو , ينذِقنأف ٌرداق تنأ « هللا » اي لوقي هنأكو ةيروعش

 هيف عسوت دقو ىلاعت هدوجو ةلدأ مهأ هيلع هللا ناوضر  يدابآ هاشلا فراعلا هربتعي ناهربلا. اذه (05)

 . ةيكولسلاو ةينافرعلا هتسردم تازيمم زربأ ٌدحأ لكشي حبصأ ىتح ًاريثك

 ثدحت دقو  ةيكزلا هسفن هللا سدق ينيمخلا مامإلا لماكلا فراعلا هذيملت كلذ ىلع هعبات دقو

 .- ىلاعت هللا ىلإ هكولسو ناسنإلا ةكرحل يرطفلا ساسألا هاِّإ ًاربتعم أرارم هنع
 ريسفت ىف هئارضاحم كلذكو , هتجوزو دمحأ دّيسلا هلجنل ةهّجوملا ةريخألا هلئاسر انه ظحالت
 قلو قو مشل رس ورم ةليمتلا هلأ

 . /٠50 توبكنعلا ةروس (4)

١٠١ 
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 . داوج فوؤر تناو ىب فيطل

 5 ينآرقلا ريبعتلا بّسَحب ًاصلخمو ادعو اهوعدي اهدنعو تاللامكلا

 1 0 5 سلا خا رم ما

 ءايحإ لجأ نم مهتاوصدو مهبتكب يبن َفلأ نورشعو ةعبراو ةئم ثعب دقل

 5 بابسألا نع ناسنإلا عاطقنا تاللاح يف ايحت يتلا ةرطفلا هله ةايح ظفحو

 هلل ًادجاو  ًامئاد هيف نوكي ماقم ىلإ ناسنإلا لاصيإ مهفده نأ ىنعمب
 . هل ًابلاط
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 دباعملا هذه لك نمو ءايبنألا ةفاك ةثعب نم فدهلا نإف ىرخا ٍةرابعبو

 . رارمتساب هل ًاركاذ ناسنإلا لعج وه تادابعلاو ربانملاو

 - : هط ةروس ىف  ىلاعت - هلوق هيلإ ريشي ام اذهو

 . 004 يرْكِذل ةالّضلا مِقأو يندّبغافانأ الإ هلإ ال هلل انأ يّنِإ )
 مقأ ؛ للاب ُطبترا ؛ ةدابعلاب باوجلا !؟ كلذ كردت فيكف . دحأ هللا

 . كلذ كل ققحت ةالصلاف طابترالا اذه داجيإل ةالصلا

 لمعج يه بارحملاو ربنملا نم ةياغلا نأ وه ةميركلا ةيآلا هدكؤت امو

 ءايبنألا عيمج فده وه اذهو , هاسني الف « هلل بلطلاو ركذلا مئاد ناسنإلا

 رعشتسي املثم هللا دوجو  ةرمتسم ةروصب  رعشتسي ناسنإلا اولعجي نأ مهفدهف

 ( ةريصبلا ) بلقلا نيعب هللا ىري ةيهلالا ةّبحملل ًاشطعتم نوكي نأ . شطعلا
 ٌلاَجِر ط :  نآرقلا مهفصي نيذلا ماقم ىلإ لصيل هل ةاجانملاو عرضتلا ميديو

 . همامأ ٌباجح ىقبي الف 204 هللا ٍركِذ نَع ٌعْيَب الو ةراجت مهيهْلت ال

 « بلقلا نيعب هللا ةيؤر نع نيزجاع متنك ول مكنأ :  انل نيبي نآرقلا

 . 4١/هط ةروس (5)

 . ”ا// رونلا ةروس (0



 . نوبوجحم مكنأ ينعي كاذف

 نكي ملو ةّعوج عئاجلا كردي املثم هللا ( دوجو ) كاردإ نع تزجع اذإو

 . « هللا » ٌناسنإلا َدَجَو ء« بّجحلا تلاز اذإو

 8 هلل «دجاو » ىمسأ ةرابعيو 3 هلل بلاط هترطفب ناسنإلاو

 ناهرب» الو « مظنلا ناهرب » الو ملعتلاو ميلعتلا ةجيتن سيل اذهو

 ( ةاردإ روع زب ككاو داكمإلا ناهريرو الو « كثودحلا ناغزي وأ كاونو نيقيدضملا

 دوجو كرديو هتّلاض ناسنالا دجي امدنع لضحتي وهو: اميلعت 5 سيلو , ينادجو

 1 ل مكفتاي اه داغر« هقطخ # ىفاظلا رعب اهلنم علو

 -: ةدابعلا ةيرطف

 ناضمر رهش مايصفق , «9ةيرطفلا ( تاجاحلا ) رومألا نم يه ةدابعلا

 . هب هبشتلا ىلإ لام هّبر فرع اذإ هنأل , ٍناسنإلا ٍةرطف عم مجسنم كرابملا

 . هبشتلا قيداصم ئمسأ كرابملا ناضمر رهش ٌموصو

 مامإلا ةريس يف - ًالثم  هنوظحالت يذلاك مايصلاب ضعبلا ٍذاذتلا ٌرس نإ
 هليحرل ديدشلا هبيحنو كرابملا رهشلا لولحب هحرف نم ( مالسلا هيلع ) ٍداّجسلا
 ةالصلا ةماقإ عم لاحلا كلذكو : مهترطف عم ٌمجسنم رهشلا اذه مايص ناري

 هيلإ لصوو بجحلا| ( هسفن نع ) حازأو هللا فرع نمل ةذل ىمسأ اهيفف

 بلا هيلع ) قداصلا مامولا لوق يف ربدتلا نم ةذللا هذه رادقم فرعنو

 هنأكف ©'' ١«اهيف امو ايندلا ريخ نم.َّيلإ ٌبحأ ليللا فوج يف ناتعكرلا »

 . ةفسالفلا تاحلطصم يف ةفراعتملا هللا دوجو ىلع ةيفسلفلا نيهاريلا ضعب ب ءامسأ (8)
 : ىلاعت هلل ينادجولا كاردإلا ةيرطف ليلد سفنب ةدابعلا ىلإ ةجاحلا ةيرطفب لوقلا دنتسي (9)

 . "ال6 ص ه جةعيشلا لئاسو )٠١(
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 نم نيتعكر كرتأ نأ ىلع اهيف امو ايندلا تيطعأول :  لوقي ( مالسلا هيلع )
 هل لوقت هترطفو ؛ هللا دجو هنأ وه ضفرلا اذه ٌرسو تيضر امل ليللا ةالص
 ًابعص ٌقافنإلا ّنوكي نل اهدنعو ؛ عوضخلا ليداصم نيخ يه ةالصلاو هلل عضخإ
 كلت ةيلامكلا هتافصبو ( هفرع ) هللا دجو ْنَم ْنآل هب ُذتلي سكعلا ىلع لب هيلع

 هيدلل ام لكب ةيحضتلا ىلإ ئعسي اذل ةيلامكلا تافصلا ةفاكل ةعمجتسم ًاتاذ هاريف

 ةشارفلا لثم  قرتحي نأ هل ةذل ىمسأو - هسفنو لب هلايعو هلام  هلجأ نم
 ميركلا نآرقلا هلوقي ام غلبأ امو ؛ هليبس يفو هلجألو هللا لباقم يف  ةعمشلا
 - : نأشلا اذهب

 ل مر ا
 ماو

 07 ولمس

 هلالجو هلامج تافص تحبصأو هللا اودجو نيذلا مهنإ !؟ ءالؤه مه نمف

 ؛(هباوملعو» مهنأ ال هللا ( اودجو » مهف بجحلا تلازو مهبولق ىلع ةيلوتسم

 ( ليللا ةلفانل دورليللا يف ةالصلل نوموقيو عجاضملا نع نوضرعُي ءالؤهو
 ال ةذل كلذب نوذنتلي مهنأ ىلإ نآرقلا ريشيو « هللا ليبس يف مهدنع ام نوقفنيو
 ةبسنلاب موصلاو ةالصلا حبصت هللا ناسنإلا دجي امدنعف « اهدجو نم آلإ اهكردي

 ميدقت لب ةاكزلاو سمخلا ءاطعإ نوكيو « ةينادجو امهتذل ةيرطف تاكرحت هل

 ءاطعإ ىلع هّنح ىلإ جاتحي الف ًاينادجو ًايرطف أرمأ هللا ليبس يف سفنلا ىتح

 املثم ةيعوط ةروصب كلذل كرحتي هنإ لب ءارقفلاب مامتهالاو ةاكزلاو سمخلا
 . ءاملا نع ءىماظلا ثحبي

 نافع عشا ١» دجي يذلاو زبخلا نع ثحبلاب موقي عئاجلا نأ نورت

 ىمسأ نوكتو ةاكزلاو سمخلا ءادأو موصلاو ةالصلا ةماقإب  ًايعوط - متهي هترطفب

 )١١( /ةدجسلا ةروس 15-لا١ .



 ناردج لبقي قشاعلاف هلوح فاوطلاو هللا تيب ىلإ باهذلا وه ٍذِئتيح هل ٍةذل

 كانهف ؟ ةورملاو افصلا نيب يعسلاو فاوطلاب ذتلي وهف اذل هقوشعم ةئيدم باوبأو

 هيف ءيش الف هبلق ىلع يلوتسملا وهو هبلق يف تيبلا برو تيبلا بر َدََجَو

 نع هيهنو فورعملاب هرمأو هداهجو هموصو هتالصو هل ُهدابع نوكت اذل « هاوس

 بلقلا نيعب هللا ىري يذلا نأ ثيح ؛ ًةيرطف ًارومأ اهلك يربتلاو يلوتلاو ركنملا

 . شطعلاو عوجلا سحي يذلا لثم وه

 هذهف سأرلا يف يتلا نيعلا هذهب سيل ْنكلو شطعلاو عوجلا نوكردت متنأ

 ينب نم ضعبلاو ؛ ةزيرغلا نيعو بلقلا نيعب لب « ًانايحأ رمألا اهيلع هبتشي

 يأو اهنوقشعي مهف اذلو تالامكلا ةفاكل ًةعمجتسم ًاتاذ ةرطفلا نيعب نوري رشبلا

 ( مالسلا اهيلع ) بنيز ةديسلا باوج هنع ربعي يذلا قشعلا !؟وه قيمع قشع

 هللا ٌمنص ٍتيأر فيك :  لاقو اهيلع ارجت امدنع دايز نبا لهاجلا كاذ ىلع

 نباي كمأ كتلكث . . . اليمج لإ ٌتيأر ام) : ب هيلع درتل تماقف !! كيأب

 ذإ ءالبرك ةعقاو يف ًاليمج آلإ هللا نمّرت مل اهنأ وه بنيز قطنم 2179 ةناجرم
 قطسملا اذهو هتفرع يذلا ٌبرلا كاذ ليبس يف . اهيخأ تدقف هللا ليبس يف اهنأ

 حبصت هللا ( ةفرعم ) ناسنإلا كردي امدنع « توملاب ٌريدج وهف دايز نبا همهفي ال
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو داهجلا اهنمو تادابعلا ةفاك هل ةبسنلاب ةيرطف

 1 فاد ةاداقموزاللا ءايلوأ ةنكسو

 دوجول هكاردإب ٌرمألا رصحني الف « ًاينادجو رمآلا حبصي ىرخأ ٍةرابعبو

 .. اناسنإ ثوكي نأ ةارآ ول امئاص ايلصم نكي نأ ةيلغانا كردي لب هلل

 نم ) ُموصلاو « هللاب هبشتي نأ هيلعف . الماك ًاناسنإ ٌنوكي نأ دارأ اذإو

 قافنإلا قلطم حبصأ نانو « هللا ١ ناسنإللا دجو اذإو « هللاب هبشتلا ( قيداصم

 . 4١ ص سوواط نبا ديسلل « فوهللا » (19)
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 ٍنوناقب مازتلالاو ةاكزلاو سمخلا ِءادأ نع للضف ًالوبقم ًايرطف ًأرمأ هدنع
 . ةاساوملا

 . ةينادجو ةيرظف ةفاك ةيمالسإلا تادابعلا نأ يه مدقت ام ةليصحو

 وأ هللا دجي ال يذلاو « بجحلا عفرن نأ انيلعف , كلذب قّقحتلا اندرأولو
 . ضيرم هنأ ملعيلف  انأ يلاح وه امك هيلع ًةليقث ةالصلا دجي

 ىلع ىقبي ًاضيرم هنوكل هعوجب سحب ال هنكل عوجي - انايحأ - نانينألا
 ءاملل ِءابيألا لاصيإب اح ىقبيو « ماعطلا نم ًائيش لوانتي نأ نود نيموي ىدم

 لمدن سس .ماعطلا لوانت يف بغري ال كلذ عم هّنكلو يِذغملا

 . هدنع ماعطتسالا ةزيرغ

 هنأ ملعيلف  يلاحوه امك هيلع ًابعص هللا ليبس يف قافنإلا دجي يذلاو
 يف بغري ال لازامو .مايأ ةثالث هيلع رمت يذلا ضيرملا لاح هلاحو ضيرم

 ٌّبح نم بجحلا هيلع تمكارت ًاضيأ كاذف « هعوجب ٌسحْي ال هنوكل ؛ ماعطلا

 دعب ًةدحاو يصاعملا هيلع تمكارت  هللاب ذايعلاو - مث ةليذرلا تافصلاو ايندلا

 ءاذغ يه ةالصلا نأ كارقإ عييطتسي دسي مل ثيحح ىلإ هتلضوأ ريكي وخا

 . لياكلا ناسنإلل هَّذل ىمْسَأ امهف « هللاب هّبشت وه موصلا َّنأو  حورلا

 هللا لص ) ّيبنلا ءاج املف ًةاش اوحبذ مهّنأ :- : ( تلاق ةشئاع نع)

 , « اهفتك الإ اهنم يقب ام ١ : ةشئاع تباجأف !؟ يقب ام : ّلأس ( هلآو هيلع

 . 29« اهفتك ريغ اهلك يقب » : ( هلآو هيلع هللا ىّلص ) لاقف

 جيورتو هليبس يف ةيحضتلاو هِتيب لؤح فاوطلاو هللا ٍليبس يف قافنإلا نإ

 ىلإ جاتحت آل اعيمج:ىه كلذ لاقناو هادا ةاداعمو: ةئانيلوا ةكحمُو هئيد
 يل ٌمفان ( اهيلع ) لالدتسالاف « « لالدتسالا لهأ مدق يه ةيبشخ :  لالدتسالا

 )١9( مقر تحت لامعلا زنك نع ًالقن 1/8 ص رشاعلا دلجملا ةمكحلا نازيم 1715٠ .
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 نيدلا لوصأ ىلع ةلدأ اوكلمت نأ ًاعيمج مكيلع َّنأ امك فِلاخُمللو يلاشمألو

 . 2؟)ةّيبشخلا مدقلا يه ًادج ةفيعضو ةّيبشخ لالدتسالا لهأ مدق نإ

 نم اننيب نوكي نأ نكمملا نم ؛ ًادبأو ًالصأ ريثأتلا ةميدع اهنأ ىنعمب

 يف اردصالملا ةيرظنا ةلاعم ذارتإ هيو ك4 نيقيدصلا ناهرب 0 5008

 هّدنع 1 ةدابعلا حبصت له نكلو ( ينامسجلا داعملاو ةيرهوجلا ةكرحلا »

 . !؟ كلذب

 ىلإ ىتح جاتحي ال اذهف « ةرطفلا ليلدب هللا (دوجو ) تبثي يذلا اّمأ
5 3 

 . ةفسالفلا نم ( اناميإ ) ىوقأ مه نيبيمالا نم ريثكلاف « ( ءابلاو فلألا ) ةفرعم
 نيا 0087 0

 نالو « هللاب طابترالا لالخ نم ةينارون اوبستكا مهنألو « بجحلا اوقزم مهنأل

 تابجاولاو تابحتسملاب لمعلاو هللا ليبس يف قافنإلاو موصلاو ةالصلاب مهمايق
 نول ديدحلا بستكي املثم مهبولق يف رّْثُأ دق يصاعملا بانتجا صوصخلابو
 حبصيف قرتحي امدنع بشخلا لثمو ايران ًاديدح حبصيف اهب ىمحُي امدنع رانلا

 دع

 ًابولق نوجاتحي لب « ءابلاو ٍفلألا ٍةفرعم ىلإ نوجاتحي ال ءالؤه لاثمأو
 . يصاعملل ابانتجاو ( ةيلخت ).اريهطتو ( ةّيح )

 - : ءاعّدلاو ةدابعلا ةيمهأ

 .2004 يركز َةالّصلا مِقأو يندبعآف ءانأ الإ هلِإ ال هللا انأ يِّنِإ »

 زاتمت يتلا نيعلا كلتب يكاردإ ديرت له يدبعاي : لوقي  ىلاعت  هنأك
 , © هغم اهب كرتشتا يتلا للعب. نسبلوناويحلا نف اهب

 نذألاب لب 3 ةيناويحلا نذألا هذهب سيل يمالس عمست نأ ديرت لهو

 )١5( يمورلا نيدلا لالج فراعلا يناريإلا رعاشلل ةيسرافلاب رعش تببل ةيرثل ةمجرت .
 /هطةروس ما ١4 .



 . ؟ ناسنإلاب ةصاخلا

 يندبعاف كلذ تدرأ اذإ ؟ ينارتو يتفرعم ىلإ لصتو مهفت نأ ديرت لهو

 وأ « نكت مل مأ ًافوسليف تنكوأ ؛ نكت مل مأ ًاملعتم تنك اوس كطابترا يّوقو

 يتلا يهف ةالصلا ٍةماقإل هجبوتف « طابترالا اذه يوق اذإف نكت مل مأ ًاييدأ تنك

 . تاماقملا هذه ىلإ ةعرس كلصوت

 , لبللا ةالص - كرابملا ناضمر رهش يف - اوميقت نأ مكنم بلطأ يننإ

 مهملكي قيلنلا كرابملا رهشلا اذه يف هللا عم نيثدحتملل ئبوطف « هللا اوجانتو

0 

 , هللا

 ( كيبل كيبل ١ : اولوقت نأ مكيصوي ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامولاف

 . # اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعت  هلوقب  نآرقلا مكتوالت دنع  نورمت امدنع

 « ينآرقلا باطخلا اذهب نورمي امدنع هللا مالك ًاَّقح نوعمسي ٌدارفأ كانهو

 : لوقي هللا مالك عمسي امدنعو « ةّيناسنإلا نذألا كلتب لب نذألا هذهب سيل نكلو

 . هب ةباجإلا نم نكمت يذلا ناسللا كاذب « كيبل »

 . !؟ ( ءاعدلا وهام

 مكيلعو «هعم ثّدحتلا : يأ , هللا ةرضح يف عرضتلاو ةايجانملا هْنِإ

 عابشإب ءاعدلا نيح مكريكفت بصني ال نأ  بابشلا يئاّرعأ  امّيِس ال ًاعيمج

 . اهمدعو مكئاعد ةباجتساب وأ نوطبلا

 مكلاح نوكي نأ نوعدت نيح مكيلع لب « هب اومتهت الف « ٌيوناث ٌرمأ اذهف

 . معن معن ( هللا ) هل لوقي نأ ديريو هللا ىري يذلا لاح

 ينوعْدأ ط : - ىلاعت  هلوق نومضم ٍةدّدعتم ّدراوم يف ُدَكْوي ميركلا نآرقلا

 . 2304 ْمُكَل ٌبِحَتْسَأ

 . 5١ /رفاغ ةروس (015)



 . اهيناعم دحأ وه ةيآلا رهاظو

 ام هئاطعإ يف هحالص ناك اذإف لاح لك ىلع ٌباجتسُم ٍناسنإلا ٌءاعدف
 ضاع ء

 . بلط امم ٌريخ هل يطعأ كلذ يف هحالص نكي مل نإو , كلذ هل ىطعأ بلطي

 اهنأ )وهو « ةفرعملا لهأ هحرطي ( ةيآلل ) اذه نم ّدَأ ينعم كانه نكلو

 ىلع رثعا : يأ معن : كل لوقأل ( هللا ايو ّلُق تنأ يدبع اي : ( لوقلا ديرت

 يه ةالصلاو هللا ةثداحمل دبعلا وعدت اهنأ ا يأ 3 يباوج عمست ىلا نذألا

 ةقيو دبعلا عم ٌبرلا ثيدح يه اهيلت يتلا ةروسلاو دمحلا ةروسف ةثداحم

 . هللا عم ٍدبعلا ثيدح يه ةالصلا

 اودجو نيذلِ ِةَّذل ٌبحأ ىه ةالصلاف 3 قشاعلل قلل ىمسأ يه هذهو

 . مهبولق ىلع َنَمِيِهف هللا ( اوفرع )

 : ( مالسلا اهيلع ) ءارهزلا ةدابع

 انج ريق درك رعبا ىنكلو « ُهُدرأ مل ثيح ىلإ ٌثيدحلا ٌرجنا دقل
 م 4,

 : ديرا تنك

 ىلإ جاتحي ةداع ٌباشلاو َةّباش تناك ( مالسلا اهيلع ) ةّيضرملا ءارهزلا

 هللا ىَلص ) مركألا يبنلا لخد . راهنلا يف لمعت يهف « ةبعتُم ءارهزلاو
 عضرت يهو ىحرلا ىلع اهدبو ةوفغ اهتذخأ دقو اهدهاشف اهتيب ( هلآو هيلع

 , #27( ةرخآلا ةوالحب ايندلا ةرارم ىلجعت هاتنب اي » : اهل لاقو « اهظقيأف اهدلو
 "ء

 رلافطالا ةياعرب موقت تناك يهف 3 ةبعتم تناك ( مالسلا اهيلع ) ءارهزلا

 تءاج امدعب ىتح . كلذ ىلع اهل ٍنيعُم نود .لزنملا .لامعأ ىلإ ةفاضإ جوزلاو

 نذل 0

 177 ص « ( مالسلا اهيلع ) ءارهزلا ةايحب صاخلا * ج ملاوعلا يف ينارحبلا هلقن هنم بيرق 0185

 . ىبلعتلا ريسفت نع « بقانملا » نع القن
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 مسقت نأ ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) اهوبأ اهاصوأ اهتدعاسمل ٌةمداخلا « ٌةّضِفد

 . اهلثم ناسنإ يهف « اهتمداخ َنيِبو اهنيب لمعلا

 . 2ةضِف ىلع ٌمويو « اهيلع ٌمويف , اهتمداخ

 ٌبعص ٌرمأ جوزلاو لافطألا ةياعرو تيبلا لامعأب مايقلا ْنِإ معن

 تناك ( اهيلع هللا مالس ) ءارهزلاو هللا ءاش نإ ل ًاقحال كِلذ نع ثّدحتنسو -

 : اهدنعو اهتالص تقو نيحي راحسألا يف اهْنكلو « اريثك بعتتو كلذ لكب موقت

 . !؟ بعتلا امو مونلاامف -

 . اهامادق َتمّروت ىتح « ليللا موقت تناك

 ءارهزلاو ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) لوسرلا امه نينثا نع لوقنملا وه اذهو

 كايإو ٌدبعن كايإ ط ب ناجهليو ليللا ناموقي اناك دقف ( اهيلع هللا مالس)

 لب اهل سيلوعدتو , اهّبر يجانتو « راحسألا يف موقت تناك ءارهزلا

 . !! نيرخآلل

 - : ( مالسلا هيلع ) ٌنسحلا ٌمامإلا لاق

ةليل اهبارحم يف َتَماق ( مالسلا اهيلع) ةمطاف يم ُتيَأر
 ؛ اهتتمج 

ا ُةومع حضتأ ىنح ؛ ًةدجاس ةعكار لت ملف
 نينمؤملل وُكْذَت اهتِْمَسو ٠ .حبصل

لو , مهل ةاعدلا ُرثكُيو « « مهيُمستو ٍتانمؤملاو
 : اهل ٌتلقف ٍءيشب اهِسَْتِل وعدت ا

 !؟ كريغل نيعدت امك كسفنل نيعدت ال مل « ُهامأ اي -

 , 90"2عرادلا ٌمثٌراجلا « يب اي : تلاقف

 . 58 ص 41 جرراونألا راحب عجار يدمحملا ناملس نع يورم ثيدحلا (1م)

 ٠١ جراونألا راحب كلذكو « قودصلا خيشلل عئارشلا للع نع ًالقن 17 ص ١ ج ملاوعلا (019)

 . 560 ص
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 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ناسنإلا لويمو مالسإلا ©
 ةيشاعملا ةلاحلاو مالسإلا ©

 يرورضلا شاعملا- ١
 ةهفرملا ةشيعملا- ؟
 ةيفرتلا ةشيعملا “
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 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ناسنإلا لويمو مالسإلا
 كالهإف انزث ةارغو انلويم يضرن نأ انيلع بجاولا نم نأ مالسإلا ىرسي

 ناسنإلل قحب ال هلأ ٍتاياورلا نم ٌرثكلا دك دقو « مالسإلا يف ٌمّرحم سفنلا
 ملسملا نأ ٌدُكؤي ميركلا نآرقلاو اهل ةباجتسالا مدعو ٍهزئارغ لتقو هلويم تبك

 هِلويمو هايند رمأب متهي نأ ًاضيأ هيلع هترخآ رمأب مامتهالا هيلع بجي املثم
 - : هزئارغو

 . #20 اًينُدلا َنِم َكَبِصْن سنت لَو ةَرخآلا َراّدلا هللا كانآ اَميِف غتباو

 لام نم هللا كاطعأ امب عفتنا ناسنإلا اهيأ اي - : (وه انه باطخلاف )

 الف « كايند سنت ال نكلو كترخآ رامعإ لجأ نم  ٍنامأو ةمالسو لقعو ٍةوقو

 . دحاو بناجب ءاقبلا كنكمي

 فرصت نأ عيطتست ال كلذك فارحنا وه ايندلا يف سامغنالا نأ املثمف

 نأ بجي لب ؛ كترحخآ لجأ نم لماكلاب كلامو كتمالسو كلقعو كرمع لك

 . ًاعم كترخآو كايندب متهت

 ردص يف ةفرحنملا تاروصتلا هذه ضعبلا ىدل رهظت تناك دقل

 ضعبلا ناك ثيح ( مالسلا مهيلع ) نيرهاطلا ٍةَمئألا نمز يف كلذكو « مالسإلا

 )١( با صصقلا ةروس 5

 انفو



 مهلويمب اومتهي الو ايندلا اوكرتيو ًاراهنو اليل ةرخآلل اوعسي نأ مهيلع َّنأ نومهوتي
 مركألا يبن ىلع ضرعي امدنع ريكفتلا نم طمنلا اذه نكلو . مهزئارغو
 ةياغب ُهَنوضِحُنُي اوناك ( مالسلا مهيلع ) راهطألا ةمئألاو ( هلآو هيلع هللا ىَّلص )

 . ةدشلا

 ٍءاسنلا نم ثالث ٍءيجم نع ثّدحتت ةياور « لئاسولا » باتك بحاص لقن
 ررق اهجوز نأ نم ىلوألا هل تكشف ( هلآو هيلع هللا ىَلِص ) مركألا ّيبنلا ىلإ

 َّنأ نم ٌةثلاثلاو « ًامحلل لكأي ال ْنأ ررق دق اهجوز نأ نم ةيناثلا تكشو « اهلازتعا
 . بيطلا لامعتسا مدع َرّرق دق اهّجوز

 حرصت امك - ًاديدش ًابضغ ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) مركألا لوسرلا بضف
 ىلإ بهذقا « نيملسملا نيب ةفرحنم ٍراكفأ روهظ ًةدوع أر هنأل- ةياورلا

 رعمجبب رمأو هلاجعتسال ضرألا ىلع ةءادر رجي وهو هّتقو ريغ يف ل دجسملا

 هد ميرعحلا نع نيلئاستم دجسملا ىلإ اوؤاجو مهلامعأ اوكرتف « سانلا
 ماوقأ لاب امو : لاما « هيلع ىئثأو هللا دمحف ربنملا ( هلآو هيلع هللا ىَلص )

 . « ءاسنلا َنوتأي الو ٌبيطلا نومشي الو محللا نولكأي ال يباحصأ نم

 « َبيطلا مشو « ّمحللا ْلُكآ ينإ امأ» : لام لحباب تع نإ دايت

 . 20« ينِم ٌسيلف « يتنُس نع َبْعَر نمف « ءاسنلا يتآو
 يف ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) مركألا يبنلا لوق نع ةيورم ةريخألا ةلمجلاو

 . دراوم ةرشع

 ةلئامم ةياور « يفاصلا » هريسفت يف يناشاكلا ضيفلا موحرملا لقنو
 ريثف باذعلا تايآ نم ةيآ لزنت تناك دقف « ةيضقلا هذه عوقو رركت اهنم مهفيو
 . ةرخآلل نوهّجوتيو « ايندلا نع نوضرعيف « ءالؤه ىدل فوخلا

 يف يلماعلا ٌرحلا ىور اهنومضم نم بيرقو ١5 ج ا/5 ص ةعيشلا لئاسو باتك يف اهدجت ١)

 . ىرخأ ٍتاياور ةّدع,لئاسولا نم 17 ج
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 « ٌةلطبم د اهتأرف ةجاح يف ةشئاع ُثءاج ٌةأرما ّْنأ ضيفلا موحرملا لقني
 « كلذ اهيلع ٌةشئاع تركنأف « اهجوزل ةئيزتم ريغ اهْنكلو « ةجوزتم اهنأ : يأ
 نم نينثا ةقفرب بهذ هنأ اهتربخأو يفنلاب اهتباجأف « تيم اهجوز َّنأ له اهثلأسو
 ررف دق هنأو « باذعلا ةيآ لوزن دعب كلذو ةدابعلل غرفتلل ءارحصلا ىلإ هئاقدصأ

 نأ ثلانلا ررق اميف ًاذيذل ًاماعط لكأي ال نأ هيبحاص دحأ ررق اميف اهلزتعي نأ
 . سانلا لزتعي

 هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا يبنلا ىلإ عوضوملا اذه ةشئاع تلقنف

 دعصو « هةادر ٌرجي وهو دجسملا لخد ثيحب كلذل ةدشب بضغف ( ملسو
 ةبيرق تاراسعب كولسلاو ريكفتلا نم طمنلا اذه فارحنا نيملسملل نيبو ربنملا

 سفنلا تاجاح تبك نع ( هلآو هيلع هللا ىلص ) ىهنف « مدقتملا ثيدحلا نم

 هللا ىَّلص ) يبنلا ةنس نع ضارعإ اذهف . دّبعتلا لجأ نم جاوزلا نع عانتمالاو
 ٍةنسب قلعتي اميف اذه ؛ اهنع ضارعإلا ملسملا قالخأ نم سيلو « ( هلآو هيلع
 : ( هلآو هيلع هللا ىلص ) يبنلا

 انعيس يذلا دهازلا وهو ( هيلع هللا مالس ) نينمؤملا ريمأ ةريس يف دجنو
 ىأرف , اهدجسم لخد ةفوكلا هِلوصول لوألا مويلا يفو هنأ هيهز ةّدشب ًاعيمج
 نع لأسف  اهتقو ريغ يف  ةدابعلاب نولوغشم ءاحصألا لاجرلا نم ًةعوصجم
 نع مهلأسف « نولكوتم د مهنأ هوباجأف ) ٍلمعلل مهباهذ مدع رس نعو مهتيوه

 ًآلإو « اولكأ ءيش ىلع اولصح نإف ايندلا اوكرت ُلاجر مهنأب اوباجأف كلذ ىنعم

 . ( مالسلا هيلع ) ٌبِضف دجسملا يف ةدابعلاب اولغتشاو اوربص

 : لاقو « مهفينعت ىلإ دمع « ةباغلا دسأ » باتك يف درو ام قفو ىلعو
 !؟ مكلكوت مكب غلب امف نيلكوتم متنك نإف « ةلكأتملا متنأ لب الد

 اذكه » : ( مالسلا هيلع ) لاقف « انربص اندفن اذإو انلكأ اندجو اذإ : اولاق

 , « اندنع بالكلا لعفت
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 نا

 دحأ ,لِزنم يف لزنو « ةرصبلا لمخد قدبي امك ةفالخلا همّلست دعبو

 باوجلا نم ًاارف هيجولا اذه دمعف , فرتلا ىلإ هليم ىلع ضرتعاو « اهئاهجو

 غرفتو . دهزلا ةايح راتخاو « سانلا لزتعا يذلا هيخأ لاح نع ثّدحتلا ىلإ

 فرتلا فارحنا نع ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأ ضرعأف « دبعتلل ٍةيواز يف

 هاندا ةكرت بيش نع كابود رعاك رطخأ يناثلا فارحنا َّنأل « لوألا دنع

 - : هباجأف

 . « كسابل ٌتسبلو ؛ كتنيزب ٌتنيزت نينمؤملا ريمأ ايو

 نإ ء كلذ كل ٌسيل » : هل لاقو « قطنملا اذه ( مالسلا هيلع ) ضفرف

 هْرَقَف ريقفلاب غيبتي الل مهريقف ئندأ سابل سبل مُهَرومأ يلو اذإ نيملسملا مامإ
 كبر ٍةمعنب امأو 8 , كموق ٌّيز نسحأ نم الإ ٌتسبل ام ٌنملعألف « هلتقيف
 . 9( اهب ثيدحلا نم ّيلإ ٌبحأ ةمعنلاب لمعلاف « ثّدحف

 هسفنل ةهفرم ةشيعم ةئيهتو طسولا ّدحلا ةاعارمو ايندلا كرت مدعب هرمأف
 . هلايعو

 ريثكلا « ةعيشلا لئاسو ١ نم رشع يناثلا ءزجلا يف يلماعلا ٌرحلا دروأ دقو

 حدمو لسكلا مذ يف ( مالسلا مهيلع ) نيرهاطلا ةمثألا نع ثيداحألا نم

 . لمعلا

 « هلاح نع مامإلا هلأسف ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا ىلإ ٌصخش ءاج

 يف خيشلا رسكذ امو ؛ 885 ص ٠١ ج يرهشيرلا يدمحم خيشلل ةمكحلا نازيم مجار (5)

 هاندجو امو « قحلا لاجر : ب مهسفنأ اوفصو مهنأ وه ةياورلا ةمجرتل هضرع نمض ةرضاحملا

 . « نولكوتملا » مهنأب مهسفنأ اوفصو مهنأوه روكذملا ردصملا يف

 لاق هتثأ ؟08 ص ١ جراحبلا ةنيفس يفو « 5١؟ ص ديفملا خيشلل صاصتخالا باتك (8)

 : ةءابعلا سبلو ايندلا كرت دقو ) دايز نب مصاعل

 . « كدلوو كلهأ تمحر امأ ثيبخلا كب ماهتسا دقل هسفن يدعاي»

 أ



 لمعلل ٍدجسملا يف ةيواز راتخاو , لمعلا كرتف ٌرمعلا هب مّدقت دق هّنأِب هباجأف
 . هّيرخآل

 ُهنكل , هاضرو مامإلا دبيأتب ىظحيس فقوملا ! اذه نأ مهوتي ناكو

 . ©0( ناطيشلا لمع ( اذه )و : تارم ثالث ًارركم هباجأ ( مالسلا هيلع )

 يذلا ناطيشلا ءارغإ جاتن وه لب ٠ َمِلّسُملا ناسنإلا ٌبِياَنُي ال لمع اذهف
 مامإلا باوج صخشلا اذه عيس نأ دعبو ؛ دّبعتلاو ايندلا هلرشسفلا نيرو
 ( مالسلا هيلع ) هّباجأف هقفو لمعلا هل غبني يذلا حيحصلا فقوملا نع هلأس
 هّبن مث « نيرخآلاو ٍناريجلاو ,لابهلا ىلع ةعسوتلل لسعلا ةرورض هل ًاحضوم
 ةظفاحملاب لباقملا فرطلا يف طورشم ,لمعلا ىلع ثحلا نا ارسال
 مهيهلي نأ مهل يغبني الف « ةالصلا ٌتقو ناح اذإف , ٍتادابعلا ٍتاقوأ ىلع ًاضيأ

 بلع نلعب لاعتلتالا

 نأ يغبني ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريم أ فصو يف تدرو ًةملك انه لقنأو
 ءاّرعألا ُبابشلا اميسالو ٌعيمجلا هقفو ىلع ابحي يذلا لمعلا ٌراطإ نوكت
 يف ٌبهارو راهنلا يف ثيل هنأ ( مالسلا هيلع ) هوفصو دقف - ء اتانإر اودع

 هنأكو ليللا يف دّيعتيو , ثيللا ةعافدناب هراهن يف لمعي ناكوهف . لبللا

 .ميدقت نم ُهَنُكم امب لمعي لمعلا تقو يفو اهتقو يف ةدابعلاب موقي ناك « بهار
  نيكاسملاو ءافعضلاو ءارقفلاو  عمتجملل ليخنلا نبتاسب نم نيرشعو تسب
 . ًاماع نيرشعو ٍةَسْمَح دم ىلع

 يرهاظملا خيشلا هدروأ امو هدعب اسمو هلبق امو ةسمخ مقر ثيدحلا ” ص ١؟ ج ةعيشلا لئاسو (0)
 قداصلا مامولا نع  اهمظعم  ةيورم ثيداحأ ةدع نومضمل حرشو صيخلت وه ةرضاحملا يف

 حرسشتو صيخلت انه انلقن دقو , روكذملا ردصملا يف يلماعلا رحلا اهلقنيو ( مالسلا هيلع )
  روكذملا ردصملا عجاريلف اهصوصن دارأ ْنَمو اهنومضمل خيشلا

 كريت ةهارك باب » نم اهريغو ١١ « ٠١ مقرو 14 مقرو © مقر ثيدحلا يف نومضملا اذه درو (1)
 . 1 ؟ ج لئاسولا نم « ةراجتلا

 افي



 سيل نأ اوملعي نأ بابشلا امّيِس الو عيمجلا ىلع َّنَأ يه لوقلا ةليصحو
 لويملاو زئارغلا لتقو سانلا نع ةلزعلاو سفنلا كالهإ ٍءيش يف مالسإلا نم
 ملعلاو ( ةيرطفلا ) ,لويملل ةباجتسالا وه مالسإلا جهن َّنِإ لب , هتحفاكمو
 ءاملع نأ ذِ ,ةّيمالسإلا ماكحألا ٌوُمَسو نع ًاديج انل حضوي ( ثيدحلا )

 يذلا ٌباشلا نإ كلذ تّدكأ ةبرجتلاو نوملعت متنأ امك  نولوقي سفنلا
 نيذلا وأ لعفت الو جاوزلا عيطتست يتلا ةاتفلا وأ لعفي الو جاوزلا عيطتسي

 . ايندلا نوكرتيو نولزتعي

 روعشاللا ةرئاد ىلإ روعشلا ةرئاد نم هذه ةيعيبطلا مهلويم لقتنت ءالؤه

 اذإ ةيسفنلا دقعلاب باصملاو « ةيسفن ةدّقع ىلإ لوحتتو  ةيجيردت ِة ٍةروصب -

 . يشحولا بلكلا نم ٌسرشأ حبصي طّلست
 ًايواخ بلقلا تيم ًالماخ ًاناسنإ ريصي ةطلسلاو ةردقلا ىلع لصحي مل اذإو

 نم درطُيف , سانلاب طالشخالا نع ًازجاع نوكي هَّنَأ ىنعمب ًايدام سيلو ًايونعم
 عم ةحيحصلا ةرشاعملا نعو لافطألا ةيبرت نع زجعيو يعامتجالا طيحملا
 ةئيم ٌةلماخ ًةاتف تناك اذإو « هِتجوزلو هل لكاشملا ببس جوزت اذإو جوزلا
 ةّيجوزلا تابجاوب مايقلاو لافطألا ةيبرت عيطتست ال اهْنأ يعيبطلا نمف « بلقلا
 . ةهحيححص ؟روصضب

 ثّدحتي ا الإ « مسالاب ( ةيسفنلا ةدقعلا » ركذي ال ميركلا نآرقلاو

 . اهنع
 ةيساق مهبولق حبصتو نيدلا وحن هولا ٌةزيرغ مهّدنع تومت نيذلاف

 ْمّصلا هللا َدنِع ٌَباَوّدلا نش نإ »- : ىلاعت هلوقل قادصم مه ٠ يصاعملا ببسي
 بلكلا نم عمتجملل ٌرضْأو ثبخأ مهنأ يأ 4 َنوُلِقْمَي ال َنيِذَلا مكبلا
 . ةيناطرسلاو ةيليفطلا تابوركيملاو شخوتملا

 . 7١ / لاقنألا ةروس (9)
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 يذلا وأ لّفعتي ال هنكل لقع هلو رّكفي ال هنكل ٌرْكِف هل يذلا لاح وه اذهو
 ةراتو « ةيسنجلا هتزيرغ ناسنإلا لتقي نأ ةرات ينعي ٍةرطفلا ٌتومو « هترطف تتام
 روهظ وه نيتلاحلا الك يف لتقلا اذه ةجيتن ْنأل قرف الف « هيف نيدنتلا ةزيرغ

 ةلتع مقف فرعط نرذلا نع دارقلالوتن + ةنانالا انهن هزاتعيلا دفع

 ٍسْنإلاو نجلا َنِم , اريك مهجن ذقلَو 9 : نيدلشلا ةرطف اولتقو ةراقحلا

 اهب َنوُسَمَْي ل ناَذآ مهو اه َنورِصيي أل يأ مهل اهب َنوُهقْفي ال ٌبوُُث مه

 . 4 نوُلِفاَغلا مه َكِيلوُأ ْلَضَأ ْمُم ْلَب , ماَعْنألاَك كئلوأ

 يتلا ةرطفلا اورّمدو نيدتلا ةرطف اولتق دقف « مّدهج يه ءالؤه لمع ًةبقاعو

 سنجلا ةزيرغ لهاجت نأ امك ٠ « ريبك ٌبنذ وه نيدتلا ةرطف لتقو ١ مهل هللا اهبهو
 ىلإ روعشلا ةقطنم نم اهلقني ةيعامتجالا ةيندملا ةايحلا ةزيرغو لكألا ىلإ ليملاو

 يف هحالص نوكيوأ اهعم ُهّلاح حلصني ال ناسنإلل ةدقع دجويو روعشاللا ةقطنم

 . ةبوعصلا ةياغ

 : ةيشاعملا ةلاحلاو مالسإلا

 ةيرورض : ماسقأ ةثالث ىلع ةيشاعملا عاضوألا ٌيمالسإلا ٌداصتقالا مسقي
 - : ةفرتمو « ةهفرمو . ( فافك )

 ؛ يرورضلا شاعملا ١-
 ٌعاطتسا اذإف « نكسملاو سبلملاو ماعطلا نم عيمجلا عفتني نأ ٌبجي

 نع هللا ءاش نإ  ًاقحال ثّدحتنسو ميظع ٌرجأ هلف هلايعو هسفنل اهريفوت ناسنإلا
 حدكي يذلا لجرلل  ىلاعت هللا هَبْهَي يذلا هللا ليبس يف ٍداهشتسالا باوث

 يف اهلافطأو اهجوز لعجل دكت يتلا ٍةأرمللو ؛ هلايعو هسفنل ةيهافرسا ريفوتل
 . «0» هللا ليبس يف ٍدهاجملاك هلايع ىلع ٌداكلا » : ةيهافر

 .٠ !الو / فارعألا ةروس 0(

 . 17” ص ١١ ج ةعيشلا لئاسو )0(
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 ىنعمب . كلذب موقي ْنَأ يرورضلا شاعملا اذه ريفوت ىلع رداقلا مزايو
 رمألاف + كلذ نع لماع هيلغ عرج هلايعل ةيهافرلا رثوي نأ عيطتسي يذلا 3

 ريفوت َّنأل « مارح انه . لساكتلا لصأف  ٍةأرملل ةبسنلاب - سانلا نحب قّلعتي

 . هيلع نيرداق اوناك اذإ ناسنإلا ينب ىلع ٌبجاو يرورضلا شاعملا

 .لطاعلاو ٍدعاقتملا وأ حيرجلا وأ قوعملا  ةلاحك  نيزجاع اوناك اذإ ام

 هلايعلو هل نكسملاو سبلملاو ماعطلا ريفوت نع زجاعلا يأ لمعلا نع
 اذإو . كلذ مهيلع رفوت نأ ةيمالسإلا ةموكحلا ىلع بجي : لوقي مالسإلاف -

 . ءالؤهل ٌيرورضلا شاعملا اذه ٌريفوت عيمجلا ىلع َبَجَو هنع تزجع
 ءاسنلا امِّس الو عيمجلا نم وجرأ صوصخلا اذهب يآ ميركلا نآرقلا يفو

 : يهو « كرابملا َناضمر رهش يف ًاصوصخ ًامئاد مهنيعأ ٌبصن اهوعضي نأ

 هللا فلكي آل هلل انآ اّمِ ْنِفنيَ قرر ِْيَلَع رق َْمَو ِهيَعَس نَم ٍةَمَس وذ ْقفنيِل ١

 0 « ادافع

 شاعمو هشاعمب - ةيدس ا ددوع متهي نأ ٍناسنِإ | لك ىلع نأ دك دكؤت ٌةيآلاف

 ثالث را نينا وأ دكار ةزسأ نزل م ةرادإ عيطتسي يذلاف , يرورضلا نيرخآلا

 ىلع رداقلا ريغو 4 ِهِيْعَس نّم ٍةَعَس وُد قْفُيِل 8 :  عيطتسي امب مايقلا هيلع ُّبِجُي

 , نكسملاو سبلملا نم نيرخآلل هحنمي ٍرادقمب هدنع امم لقأ ٍءيشب عنقيو
 . نولوؤسم اعيمج اننأ ةيآلا هذه نم مهفن

 ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) مركألا يبنلا بط َنابعش ِرْهَش ْنِب ٍةعمج ٍرخآ يف
 اومدقي نأ مهاصوأو نيرسخألا ر رومات اهيمجت اويقتهي نأر مه ركذو نيملسملا ىف

 ٌردقن انلُك سيلو هللا ٌلوسر اي 1- : لوقيل مهدحأ ماق اهيدنعو , نيرخالل راطفإلا
 اوقّنا ةرمت ٌقِشب ولو ٌرانلا اوُقَنا ٠ : ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) لاقف « كلذ ىلع

 )٠١١( ل / قالطلا ةروس ,



 . 21 ءام نم ٍةبرشب ولو رانلا
 , اذهل ًةدحاو راطفإلا دنع هَعَّروتو رمت ذخأت نأ ينعي ال ثيدحلا اذه

 وه هانعم ّنِإ لب ء صخش فلأ كلذب ترظف دق كلذب كْنأ مهوتتف كاذل ىرخأو

 رومأ ٍةرادإب هِيْعَس بسحب لك ٌمتهي نأب رمأت يتلا ةميركلا ٍةيآلا ىنعم سفن

 امٍرادقمب قِفيلف ًالإو , لعفيلف . ٍةعَّسوم ٍةروصب ٌعاطتسا نإف « نيرخآلا
 . 4 هللا انآ اَمِم ْقِفنيْلف هُقزِر ِهيلَع َرِدُق ْنَمَو ل - : عيطتسي

 . !؟ الوأ كراطفإ ماعط هللا كاتآ له

 امرْدَق  َنيِرخآلا ىلع هنم قفنت نأ كيلعف نذإ ( كاطعأ دقل )

 0ك يس دلل يا راس

 ا

 رفوي ال كلذ ببسبو . دّبعتي ( يكل صخش غرفتي ) نأ ظظظ05آ5آ

 ء بارشلاو ماعطلاب ةفئاط عتمتت نأ ًاحيحص سيل هنأ امك يرورضلا هشاعم

 ««يارصلا قع ةذيعب نولاسلا انك ةنئان كيف وقف ىوعا اهراؤخ نان

 . يرورضلا شاعملا نع اذه

 ةهفرملا ةشيعملا_-؟

 ىّلص ) مظعألا لوسرلا ٍدهع يف رهظ دقو 2 مالسإلا اهنيك اش اة ذو

 ًاسان تلعج يتلا راكفألا نم فرحنملا طمنلا كاذ ًاضيأ ( ملسو هلآو هيلع هللا
 هلل ةنيز مّرَح ْنَم لاق 9 : - ىلاعت - هلوق لزنف « ٍةبيطلا ةمعطألا ٍنع نوعنتمي

 اًينُّدلا ةاَيَحْلا يف اوُنُمآ َنيِذَّلِل يه ْلُق ٍقْرَرلا َنِم ِتاَنيَطلاَو ِهاَبعِل جرح يلا

 نويع باتك يف كلذكو هيلامأ يف لصتم دنسب هللا هسصخر  قودصلا خيشلا اهيوري ةبطخلا 1١١(

 . اضرلا رابخأ

"١ 



 , 090 م ايلا مي ةَصِلاَ
 يف نوكت ال اذاملف ءايندلا يف ام لك كل هللا قلخ دقل ! ملسملا اهيأ

 6 اقر

 : !؟ جاوزلاو ماعطلا نم ٌّبّيطلا كسفن ئلع مّرحَت اذاملو

 ؟ جورتت ال اذامل

 . !؟ نيجوزتت ال اذاملو

 ا ميس ل سل رسما

 يدنا ور رسلا طيس ف: اقل ال لوك يلا ةمقتملا ةميركلا ةيآل دكت

 ه8 يم ع 2

 نا مهلايِعو مهسفنال ٍةهفرم ةيشيعم ةايح ريفوت ىلع نيرداقلا ىلع بجي
 مهناريجو مهياحرأل ةيهافرلا ريفوت ىلع نيرداقلا ىلع بجي امك اهريفوتب اوموقي
 . كلذب اوموقي نأ نيملسملاو

 اي نكلو « ٌدّيج ٌميلس ٌداصتقا هداصتقاو ةيهافرلا ةشيعم ٌرقأ دق مالسإلاو

 ةرسح ايو « ئشاطع نحنو ثحبلا يف ميهن اننكل « هاو يف ءاملا فسح

 . ( مالسإلا يف ) يعامتجالا لفاكتلا نوناق انيسن انثأ ىلع
 لمع مدعو كلذ عرقوب ًارارب ( هلآو هيلع هللا ىّلص ) مركألا يبننا أبنأ دقو

 هال

 ٍءوُسو ٍةمرحب مكحي ميركلا نآرقلاف ةهفرم ٍةشيعمب عيمجلا عتمتي

 ام اذهو . يصخشلا يأرلاب لمعلا نم لا

 ةرتجلاو ّيبنلاو نآرقلل ًاعبات نوكت نأ كيلع بجي ْذِإ ملسملا اهيأ كل يغبني ال

 )١5( "ا /فارعألا ةروس .

 انفي



 . ّيصخشلا ٌكيأرل ًاعبات ٌنوكت نأ ال ( مالسلا مهيلع ) نيرهاطلا
 هدابعل َجَرخَأ يتلا هللا ةَنيِز َمّرََح ْنَم لق 8- : نآرقلا هدكؤي ام اذهو

 « ٍقْررلا نم ِتابيبطلاو

 نآرقلا : هنن اهدادج سابل عزن ضفرت ىقبت ؛ اير كودنلا ديم

 , ةلدنع نو هنغلما يار وهف اطخاذف ١ للئاق ( اهبطاخي )

 . اهجوز ٍداهشيسا دعب جاوزلا ضفرت نم ههججوُي باطخلا اذه سفنو

 فتوم اذه كبضغ نإ « نقلا اهل لوقيف اهروضح يف وز ركذ اذإ بضغتو

 نوبطاخلا اهيتأنيو جاوزلل ةلمؤُم ةاتفو « لعفي الو جاوزلا عيطتسي ٌباش

 تيفال ارك ريمالا لازافات ٍنالوقي امهالكو ضفرت يهو « َرَخآ دعب ًادحاو

 امتلأس الهو ءال نا ربل له تناسللا يلو: يسجل اكول اعلاد

 هللا ىَلص ) مركألا يبنلا امتلأس الهو امكقورع يف حشرتت يتلا ددغلا كلت نع
  ؛ لوفي يذلا هلاواديلع

 ١ ينم سيلف « يتْنُس ْنَع َبْعَر نّمو يتْنُس حاكنلا +010 ,

 وأ « هضفرتو جاوزلل ةلهؤملا ةاتفلا ةمِلسُم تسيل : لوكفي مدس اود

 ىلع ٌةرداقلا ٌةعوطقملا وأ ,هدعب جاوزلا نرش ءايكوو ةيشتشأ يتلا

 . جورتت الو « جا -اوزلا

 . لعفي الو جاوزلا ىلع رداقلا لجرلا ٍملسمب سيلو

 : يهو نايتفلاو تايتفلا صوصخلابو « عيمجلل اههّجوأ ٌةملك انه ٌّيدلو

 . 7١١ ص ٠١ ج يسلجملا ةمالعلل راونألا راحب (1)

 نذر



 ال نأو , ةّيصخشلا مكئارآ فو ىلع مالسإلاب اولمعت ال نأ مكنم بلطأ يننأ - هع 2 5 5 5
 نآرقلا لوقي اذام اوفرعت نأ مكيلع لب « هلباقم يف ةصاخ تاعانق مكل نوكي

 يف نوصصختملاو ديلقتلا عجارمو نيرهاطلا ةمئأآلاو مركألا يبنلاو ميركلا

 .ةيفااسألا هفراسلا

 يأرلاب نيدلاب لمعلا ) ةيصعملا كلت يف مكسفنأ اوعقوت الف

 هللا ىلص ) مظعألا لوسرلا اهعم بجوأ ٍةجرد ىلإ ةريبك يهف . ( يصخشلا

 هيلعف , لعفي مل نمف « ُهَملع ٌمِلاعلا رهظيلف يّمُأ يف عدبلا ترهظ اذإ»
 , 090( هللا دنعل

 -: ةيفرثلا ةشيدملا -*
 يتلا يهف . اهئاوخ  ٍنايبلا ٍلضفأب - نيبيو 3 مالسولا اهضفري يتلا يهو

 يتلا ةيفردلا رهاظملا هلعفت ام ريظن هرسأت اههنوكل ءيش لك نع ناسنإلا ٌدصت

 2 تاهّمألاو ءابآلاو ءانبآلاو تانبلا ةفاك ديقتو 4 انا .جاوزلا تاءارجإب طيحت

 1 ماعطلاو سبلملاو نكسملا عضوو جاوزلا مسارم ىلع ةيفرتلا رهاظملا ٍنايعطك

 لجرلا ىهني تقولا سفن يف هنكل « 0 ةياشلاو ل مالسإلاف
 . بسحو ىوهلل ًاعابتاو ةجاح نود ىرخأ ٌةأرما فلح باهذلا نع جوزتملا

 نع هاهنيو 3 ةيهافرو ٍةعس يف ناسنولا مادام ةعسوتلاب رمأي مالسإلاو

 لاح سعت دقؤو لكشملا عج ةع ار تاي كل 0 3 0

 ُلوَقلا اَْيَلَع َّقَحَ نيب اهفنقق اهتم زق يأ إد ١

 ) )1١5ج يفاكلا لوصأ ١ سايقلاو يأرلاو عدبلا باب .
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 , #20 اريد اَهاَرمدف
 يشيعملا مهفرت ْنأل ء رامدلا يه نيفرتملا موقلا ةبقاع نأ دكؤي ْنآرقلاف

 . ةيصعملاو روجفلاو قسفلا ىلإ مهدوقي

 . عمتجملاب قلعتي اميف اذه
 :  ةعقاولا ةروس يف لوقيف « ٍدرفلل ةبسنلاب اّمأ
 ٌلِظَو * ميِمَحَو ٍموُمَس يف * لاَمّشلا ُباَحْصَأ ام لاَمّشلا ُباَحْصأَو ل

 نو ُرِصُب اوُناكو َنيِفَرُم َكِلَذ َلْبق اونا ْمُهنِإ * ميرك لَو درا ل ٍمومَحَي نم
 . #20 . . . ميِظَعْلا ِثنِحْلا ىَلَع

 باكترا ىلع مهرارصإ ةجيتن تناك ةموؤشملا مهتبقاع نأ ُدكْؤي ٌُنآرقلاف
 7 ىتفاغملا

- 

+ 

 ىلإ يّدؤت ُهيفرتلا ٌةشيعملاف هيلعو « فرتلا ٌةجيتن وه ٌرارصإلا اذهو

 . ةيصعملا
- 

 )١5( ءارسإلا ةروس / 1١ .

  0030/ةعقاولا ةروس 4١ - 15 .
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 ةعيبطلا ءاملع يأر .. جاوزلا ©

 دقو ( ل قالخألا موه ماعلا اذهل ( ناضمر رهشل ) انثحب عوضوم

 لصفلا نع وه مويلا انثيدحو  ةصقانو ةرصتخم تناك نإو هل ةمدقم انضرع

 . مالسإلا رظن ةهجو نم جاوزلا ةيمهأب قلعتيو ثحبلا نم لوألا

 ةطبترملا ددغلا  ىثنأ وأ ناك ًاركذ  باشلا ناسنإلا مد يف حشرتت امدنع

 ىلإ ٌحفاو ربيغت وهو , هحورو همسج يف ًابيجع ًارييغت دجوت ةيسنجلا ةزيرغلاب
 . بابشلا هجو يف ىتح رثؤي هنأ ةجرد

 هيف رهظت ْنَم يمسيو « « غولبلا » مالسإلا اهيّمسي يتلا يه ةلاحلا هذهو

 رهظيي « باشلا ناسنإلا مد يف ددغلا هذه حشرت عمو ؛ « غلابلا » ب ةلاحلا هذه
 و ةيسكلا ةيقرلاو نمش هضم ئبأ مأ ةاش « ىثنأ وأ ناك ركع هيدل

 « دامرلا تحت ًاران تناك يتلا ةيسنجلا ةزيرغلا لئنيح رهظت ىرخأ ةرابعبو

 . اهروهظ ٍتقو سفن يف اهيلإ ةباجتسالا وه بجاولاو اهسفن ضرعتو « حتفتتف

 « تابغرلا هذه ثبك اهبّبسي يتلا بئاصملا نع سمأ ٌتئّدحت دقو

 ثم الو ءزبخلاو ءاملا وحن ( يعيبطلا ) ليملا لثم تسيل ةيسنجلا ةبغرلاف
 ,ةاهناكار ةناكرلاو لاول تخوف

 ذإو ىرخألا زئارغلا ةفاك عبنم ةزيرغلا هذهف « ديورف ةيرظن تحص اذإو

 اذ



 زبخلاو ءاملا يف ةبغرلا لثم تسيل اهنأ فرعن نأ وه ىندألا ٌدحلاف « حصت مل

 زبخلاو ءاملا قشع ًارعاش ّنأب اوعمست ملف : راعشألاو قشعلا لاكشأ عبنم اهنأو

 وهف « ةيسنجلا ةزيرغلاب طوبرملا قشعلا رعش نم سكعلا ىلع ًارعش امهيف لاقو

 . ةزيرغلا هذهوه رخآل را قط يطا نيبو ردك
 0 ًاثانإو ًاروكذ همنا وقل د ا د دوستاحو

 - نييثثأ وأ امتتك ةنك نيّركذ  رخآل طِرْمُم ٌبُح مكيحأ ىدل رهظ اذإ مكنأ يهو

 يف طارفإلا اذهل يدصتلا  ًامازل - بجيو « ٍةقحاللا ٍةلاحلا ٍةروطُ نم اورذحاف
 . ٌبحلا

 اذه نب لوقلاو ةيصوصخ رمألل ىقبي تلق امهمف ! ءاقدصأ ني لقال
 ٌّبحلا اذه لم رهظي الف ا نادنك ره ةيحلا ةزيرغلا رم عبان ريغ طارفإلا

 ام ٌةداعف . نيعفايلا .بابشلا نيب ٍةّصاح ٍةلاح نويلم نم ةدحاو ةلاح الو اهريغ نم

 ةزيرغلا نم عبان قشعلا اذهو ؛ ًاقْشِع رخآل ناسنإ نم طرفملا بحلا نوكي
 , هللاب قلعتم صلاخلا قشعلاف « ةّيسنجلا

 ءالبركو ( مالسلا هيلع ) نيسحلا مامإلا ٌّدحأ قشعي نأ نكمملا نم معن

 مل اذإ 0 ب 7 2 سدو ا 9 يدهملا 0

 .. ةعاضأ دق طخ الاخ نأ

 ءىشان نيرخآلا قشعو قوشعملا يف رعشلا داشنإ ْنأ وه ُهَلوق ديرأ ام نإ
 غرميل ًارعش هيف ٌلوقي الو « ٌربخلاو ءاملا ٌدحأ قشعي ال ْذِإ . ةّيسنجلا ةزيرغلا نم
 ٌيرعشلا هقوذ ٌريثي ال شطعلاف  ًائماظ وأ ًاعئاج ناك امهم  نيطلا يف ُهَقوذ كلذب
 .. ماعلا ى هشة

 ىتح « ًاًضاخ ًاباسح ةيسنجلا ةزيرغلل نأ اوفرعت نأ مكيلع مدقت ام ىلعو

 بابشلا  عيمجلل يغبنيف - ةحيحص تسيل يهو-ديورف ةيرظن ٌحصت ملول
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 ةيصوصخلا هذه قفو اهعم اولماعتي نأ «  عمتجملا مومعو مهتاهمأو مهئابآو

 . كلذ مالسإلا لعف املثم ةصاخلا

 -: جاوزلل ةينآرقلا ةيؤرلا ©
 رد تل لد ةوورتملا ةنيكيل اعل دمت و هننسل يرعاك

 ًاضيأ قلعتت « . . . هلل ةانآ امم ْقِفَسَلَف ُهَقْوِر ِهّيَلَع َرِدُم نَمَو ِهتْعَس نّم ٍةَعَس

 ةيعيبط ةيرورض ةجاح لجرلل ةأرملا ةجاحو ةأرملل لجرلا ةجاح ْنأل ج جاوزلاب

 نأ ًاعيطتسم نكي مل اذإف زبخلاو ءاملل ةيعيبط ةروصب ناسنإلا جاتحي املثم

 . هل اهتئيهت نيرخآلا ىلع ّبجو « اهيبلي

 ميركلا نآرقلا حتف « ىرخألا زئارغلا نيب ةيسنجلا ةزيرغلا ةيصوصخلو
 8 000 مع عسل 2 2

 ْنِم َنيِحِلاَّصلاَو ُمكنِم ىَماَيآلا اوُحكنََو © : - ىلاعت  لوقي « اهل ًاًضاخ ًاباسح

 . 204 ْميِلَع ْعِساَو هاو ِهِلْضَف نم هللا مهي ءاَرقُف اوُنوُكَي ْنِإ ْمُكئاَمِإَو مُكِداَبِع

 ٍةيآلاب بطاخملا وهف « عمتجملاب ةقّلعتملا عمجلا ةغيصب انه باطخلاو

 ىلع ىلوألا ةجردلاب عقت ةمهملا هذهو - ًاثانإو ًاروكذ  بازعلا .جيوزتل لمعي نأب

 مل نإف . ةيمالسإلا ةموكحلا ىلع تبجو . اعيطتسي مل نإف « مألاو بألا

 . ام ةسسؤم ربع كلذب موقي نأ ةفاك عمتجملا ىلع بجو عطتست

 تنك اذإف « هل نماض هللاف لبقتسملا مه اولمحت ال نأ : دكؤت ةيآلاو

 0 ا

 مهِْغُي َءاَرَقُ اوُنوكَي نإ » : ف فراصملاو رقفلا مه لمحت الف « مالسإلا رماوأب

 . 4 ِهِلْضَق نم هلل
 . ةيسنجلا ةزيرغلاب ةصتخم ةيآلا هذهو

 . زئارغلا ةفاكب ةقّلعتم يهف « ( قافنإلا ةيآ ) ةقباسلا ٌةيآلا ام

 )١( رونلا ةروس / 737 .

١ 



 يهف ١ يعامتجالاو يدرفلا رقفلا جلاعي نأ عمتجملا ىلع ( لوقت يهف )

 . اّماع امكح ركذت يهف « هدارفأ نيب اميف ٍتاجايتحالا ريفوت ىلإ هوعدت

 بجوتف « ماعلا مكحلا اذه نمض ًاًصاخ ًامكح ركذت ( حاكنلا ) ةيآو
 - ًاثانإو ًاروكذ  باّرعلل جاوزلا تاناكمإ ريفوتل لمعلا عيمجلا ىلع
 -  ةفيرشلا ثيداحألا ىف جاوزلا ةيضق ©

 الو عيمجلا ىلع ميظع ّقح هلو , هللا همحر - ( لئاسولا ١ بحاص لقني
 صوصخلا اذهب تاياور تس « ةعيشلا لئاسو » باتك يف - ديالا اتا

 تاياورلاو للا وأ ناك ًاركذ تادنغلا نم ادحا جوز نمل ميظع باوثب ربت

 . هقوف ةليضف ال نأ ناسنإلا ىري ثيحب لمعلا اذه ةمظع ىلإ ريشت

 ع
 :  لاق هنا ( مالسلا امهيلع ) رفعج نب ىسوم نع يور

 ٌلَجَر . هلظ لإ لِ ال موي ٠ ةمايقلا موي هللا شرع ٌلِظِب ٌنوُلظتسي ثالث ١

 , 29 اّرس هل متكوأ « هّمّدخأ وأ , ٌملسملا هاخأ جوز

 - : لاق هنأ ( مالسلا هيلع ) ٍقداصلا مامإلا نع يورو

 ١ ةمايقلا موي مهيلإ رظني ةعبرأ : 0 ٠ ًابزع َجْوزوأ (2 .

 ١ 0 ع 4 4و

 نياونولا بحاص لقنو )2 ىرضخا باوبا يف دوجوم تاياورلا هذه ريظنو

 رويدا لاق ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا نع- : : اهنم نيرشع نم رثكأ
 يبأ لاقف ءال : لاقف ةجوز نم كل له : هل لاقف ( مالسلا هيلع ) يبأ ىلإ
 , 69 ةجوز يل تسيل اليل َّثِب ينأو يل اهيف امو ايندلا نأ ٌبحأ امو -

 ُتاّباشلاو ُبابشلا ( مالسلا هيلع ) رقابلا مامإلا ُهَلوقي ام ىلإ رظنيلف

 . ثلاثلا ثيدحلا 77 ص ١4 ج ةعيشلا لئاسو (؟)

 , عبارلا ثيدحلا قباسلا ردصملا (59)

 : عبارلا ثيدحلا 7 ص ١4 ج قباسلا ردصملا عه
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 م ا بالا ا ع 0

 يل تيطعا ول لب « اكريمأ تارالود وأ ناريإ ٍةلمُع نم ٌرايلمو أ ٌنويلم يل يطعأ
 . تلبق امل ٍةجوز نودب ليل ٌمانأ نأ ىلع اهيف امو ايندلا

 اوريدتف ( تباشلل جوه رهاملتم اهيا ةانفلا حرق باطحلا اذه شفتو
 مث « ةيبوزعلا اهنمث ناك اذإ اهيف امو ايندلل ةميق ال نأ ينعيوهف « كلذ يف

 ناتعكرلا » :  لوقيف « دوصقملل انت رثكأ زراعي ومألا ( مداجلا ةيلغز عضوي

 . ©( هراهن موصيو « هليل ُموقي بزعأ ٍلجر نم ٌلضفأ ٌجّوزتم ُلُجَر امهيَّلَصُب

 ةمظع مغرف ءابزعلاب ةنراقم ةجوزتملا ةالص ىلع يرجي مكحلا سفنو
 عامل 5 0 8*2 2 5 ١

 وأ جوزتملا امهيلصي نيتعكر ٌباوث نأ الإ . راهنلا موصو ليللا مايق باوث

 ثيدح ( مالسلا مهيلع ) نيرهاطلا ةمئألاو مركألا يبنلا نع يورو

 مالسإلا يف ٌءانب ينب ام : وهو « ِةّينيدلا مولعلا ًةبلط نحن اَننْيَب ضيفتسم
 0 جيورتلا ّنِم لجو رع هللا ىلإ ٍّبحأ

 نأو ءابزعوأ بزاع جيوزتب تيب رامعإب كمايق نأ ُنّيبُي ثيدحلا اذهف

 م ام عملا فشلا ثيدحلا يف كا يبنلا هدكؤي ام اذهو

 يأ اهيلِصُي يتلا رجفلا ة ةالص نأوه جوزتملاو أ ةجّوزتملل ُهُركذت باوث لقأو

 : الص ةنكر نيفيرأو ةلم تناوث اهلاؤت لواعي امهنن

 باشلا لمع نم سكعلا ىلع. ًافعض نيعبس رادقمب فعاضي هنأ ىنعحب

 راهطألا ةمئألا ىور دقف « نالعفي الو جاوزلا ٍناعيطتسي نيذللا ٍةّباشلا وأ

 . 7 ص ١4 ج ةعيشلا لئاسو ()

 . ” ص ١4 ج ةعيشلا لئاسو (1)

 و



 لاذُر ١ : لاق هنأ ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا يبنلا نع ( مالسلا مهيلع )

 , 9( بازعلا مكاتوم

 ماقملا اذه يف ةدراولا تاياورلا َّنأل . ثيدحلا اذه نم رثكأ ركذأ الو
 , ةّييدلا مولعلا ةبلط ٍةداسلا نم ٌديزملا َدارأ نمو « ٍءيشلا ضعب نمأيلا ثعبت
 . ( ةعيشلا لئاسو » باتك نم ١ ؛ ءزجلا عجاريلف

 يف ةغلابم ال نأ نوملعت ءارعألا اهيأ مكنأ يهو ةّمهم ٍدَيضق ىلإ انه

 سلا ٍلهأ نع زاتمن نحنو ( مالسلا مهيلع ) راهطألا ٌةمئألاو مالسإلا هلوقي ام
 يف ةيافمو َحِلاصمل ٌةعبان ةيهلإلا ماكحألا ةفاك َّنإ لوقن اننأب  زاتمن اميف -

 ٍءيشب ( مالسلا هيلع ) ٌقداصلا مامإلا رمأ اذإ الثمف . مكحلا عوضوم سفن
 . ةمزلم ةّمات ةحلصم هب رومأملا يف نأ ينعي كاذف

 هيف نأ ينعي ب اذهف « ٍءيش نع ( مالسلا هيلع ) رقابلا مامإلا ىهن اذإو.
 . يعيشلا ٍمِلِسُملا ٍدئاقع نم هذهو « هنع َيهنلا ٌمزاتست ٌةمات ةدسفم

 -  ةيسنجلا ةزيرغلا ةيمه أو مالسإلا ©

 ةيسجلا ةزيرغلا نأ نم ُةانلق ام ةمّدقتملا ثيداحألاو ٍتابآلا نم مهفيو

 : انيكسم ناسنألا 00 اذإ هذهف « ىرخألا زئارغلا نم ٌريامتت

 ٍةاجنللو - َفّسوي ّيبنلا نإ ثيحب رمخآ باسح اهلف « :ةسسلا ررقلا اما
 ٌميركلا ُنآرقلا ريشيو . فاقع ومس نو عرلا ىلع( اخبار نب صرخ اهنم
 ذَقَلَو » - : ةّوقلا هدارإو هُئدصع الول اهببسب ٌطقسيس ناك ًاضيأ فسوي نأ ىلإ

 , #00 دير َناَهْرُي ىَأَر نأ آلْوَل اهب ّمَهَو ِهِب ْتّمَه

 . ةوسنلاب ىلتبا امدنع ةعقاولا كلت يف ةيوقلا هتدارإب رصتنا ٌفسويف

 . / ص قباسلا ردصملا (90

 . 58 / فسوي ةروس (0)
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 امدنع هل ًاقشعو هب ًامايُم ةهكافلا نم الدب ٌنهيديأ ّنْعْطَق دقف « ِءالؤه ام

 . هليار

 ًالإو »- مور ل
 . © 4# َنيِلِهاجلا َنِم ْنُكأَو َنِهْبَلِإ بأ َنُمَدْيَك يَنَع ْفِرْصَ

 اهلمعتسا دقو « لقعلا ىلع ةزيرغلا ةبلغ وه انه لهجلا ةدرفم ىنعمو
 . ةبوتلا تايآ اهنم دراوملا نم ريثكلا يف ىنعملا اذهب نآرقلا

 كّتمحرب هنأ :  ينعي فسوي ناسل ىلع ةمّدقتملا ةيآلا يف لوقنملاو

 . ةيسنجلا ةزيرغلا ىلع بلغتلا . فسوي يأ - تعطتسا كنوعو

 ةريرغلا هذه يلون نأ ةرورض ىلع انهبنت فسوي ةصق نم ٍنانيآلا ٍناتاهو

 . ىرخألا زئارغلا نع ٌفِلتخت ةصاخ ٌةيمهأ

 سيلو « اهررض عفد ىلع زكترا يذلا يمالسإلا ٌميرشتلا هَلَعَف ام اذهو

 ,حامسلا مدع لجألف . عفرال ؛  عفد اذهو « نيرخآلل ةوهشب رظنلا نع اءدب
 ل ا ا ا 0 0 هذه 0

 و ا الإ 0 طالقتخالا 8 4 رخآل

 الو مهب طالتخالا الو مراحملا ريغ عم ثّدحتلا يف ال اهاّدعتت الف « طقف

 . نيكاكدلا ىلإ باهذلا

 « عراوشلا ىلإ بهذت امدنع اهباجح ىلع هابتنالاب نآرقلا اهيصوي امك
 ءاذحلا عم لاحلا كلذكو , راظنألل ًاباَّذج ًاخراص هّنول ٌنوكي نأ نع ىّتح ىهنبف

 . "ا" / فسوي ةروس (9)

 :ه



 ل ا ا ل لا

طيسلا دج تبعصل باش دنع تراثولو « نيرخآلا ىدل ةوهشلا ةراثإ
 اهيلع ةر

ٌةرتف نإ : ٍتاهمألاو ءابآلاو بابشلل لوقت ةّيسنجل | ةزيرغلا نإ
 ىدل اهجّشفت 

 ركذلل ال كلذ دعب اهب مامتهالا عفني الف ؛ ًاماع ( 18-78 نيب ام يه ناسنإلا

ةقشم نوكت هدعبو ِةّذللا هذهب عتمتلا نوكي رمعلا اذه يفف )2 ىثنالل الو
 5 

 مضي 4 يذلا ٍرمْعلا اذه ٍلهاجت ىلإ ةييدملا عضو ٌرجنا دقف فسألا عمو

 هرابتكلا دعو دفعلا .لاكشإ ردصم هنأ نم مغرلا ىلع ةّيسنجلا ةزيرغلا حتفت

 َّنِإ ءاّرعألا ثايتفلاو ٌنايتفلا ابنا ايقكتيلفلا تومو ٍمومهلاو ٍمومغلاو لومخلاو

 . رمألا ةقيقحب مكنمو ينم فرعأ وه مالسإلا

 5 جاوزلا مسارم فراصم ىف لادتعالا ©

 , رومألا ةفاك ترسيتل « يفرشلا لّمجتلا » ٍةلاح نع نحن انيلختول

 قاتف ,جيوزتل ُهَدِعن يذلا ي يئثيثأتلا زاهجلا سفنب تايتف ٍرْشَع جيوزت انعطتساو

 : نكمي ال : : نولوقت  لاجرلاو ءاسنلا  متنأ . ةدحاو

 ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأ لوقي ؛ نكمي معن لوقيف « مالسإلا ام

 2 هل بوسنملا ناويدلا يف ناسنإلا ينب ةودق وهو ا

 ناسرتلا قافعأ قفل نرسفت ١ .هقزدسا ف وحقن دنقو

 باصعألا فُعض ٍناسنإلل ببست يتلا يه ةيفرتلا ٌةّيلمجتلا ةشيعملا نإ
 ّدقفلا بلجتو « ميئللاو ميركلل .ميصختتلا ىلع ٍمرسبجتو 3 يحورلا رامّدلاو

 كديبعت يف لعفت اذكهو نيرحخآلل ادع ناسنإلا لعجتو يعامتجالاو ٌيدرفلا

 تيبلا يف ( مالسلا هيلع ) مامإلا دوصقم وه اذهو 2 نيرخآلل لكك عمتجملا

 . هيلإ بوسنملا

 ليقث ٌءِبِع الإ وه ام ( فراعتملا ) يفرتلا يلمجتلا يثيثأتلا زاهجلا اذه

 انين ارنا :ءانألا ضطوبا# ٍءيش لكو ٍروهظلاو ٍقانعألل مِصاق

 كك



 نيّدلا ملاعو نيدتملا ٌريغو ُنّيدتملا ٍةنيدملا ُنباو ٌيورقلاو تنأو انأ هب نولتبم

 . هريغو ددجتملا « هريغو

 . !؟ نوقدصت الأ «ٍءاسن ِرْشَع ٌجيوزت هتميقب نكميو
 لاثِم اهيفو , يرئاحلا هللا ةيآ موحرملا نع ًةدحاو ٌةثداح مكل لقنأ

 ةءابع هعمو ٌرجات ىتأف « هُنَلَط هلوحو ًاسلاج ناك ٌخيشلا ٌموحرملا نأ لقنُي
 دج نمثلا ةيلاغ ةءابعلا نأ ٌحييشلا ىأرف « ع خيشلا .موحرملل ةّيِدَم اهبَلَج ةّيفيص

 رتب نو ناد ًامئاد ناك امك ًاضيأ ايلاح رلاغ اهنمثو قيقرلا عونلا نم ىهف

 ةهاركل ةيدهلا ضفري نأ ْدِرُي ملو « ةءابعلا هذه لثم سبلي نأ ٍعجْرَمِل بيانملا

 2 كِلَذ ركذ يف رجاتلا بغري ملف ؛ , اهتميق نع رجاتلا هللا همحر  لأسف « كلذ

 . ةءابعلا هذه ُلِداعُت يتلا ةيداعلا ٍتاءابعلا ٌددعوه مك : خيشلا هلأسف

 ؛ ةءايع ةٌرْشَع تسد: تاجا

 تيب اهلادبتسا نكمي له نكلو ةيدهلا تلبق دقل ١ : خيشلا هل لاقف
 . ةيداع ةءابع ةرْشَع

 . باجيإلاب رجاتلا باجأ
 ةدارأ امب ماقو . قوسلا ىلإ رجاتلا بهذف , كلذب موقي نأ خيشلا بلطف

 هللا همحر_اهذخأف « « خيشلل اهمّذق ةءابع ةرشع تس هعمو عجرو 5 خيشلا

 , هقِتاع ىلع اهعضو ةدحاو الإ ثهتنا ىتح . َكاذل كلتو « اذهل هذه « اهعَّزوف
 . !؟ كاذ مأ لضفأ اذهأ » :  رجاتلل هّجوت مث

 دقف ع ّنآلا اًمأ : ةيدهلا ّنِم ٌديفتسملا يدحو انأ تنك ىلوألا : ٍةلاحلا يفف

 . اصح رشع هن اهنم ةافتسما

 لب ؛ نيلوؤسم انْسَل : اولوقت الو « كلذ ٌقيقحت نكمي ال : اولوقت ال نذإ
 1 « هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك ١ - : ةرلوس الك
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 ربيغتلا ينعت يهف ؛ ةروشلا - ًاعيمج اندرأ اذإ ؛ ءاّرعألا بابشلا اهيأ

 نأ بجيف . يقالخألا ٍءانبلا ةداعإ لأ انيلعو « رامعإلا ٍةلحرم يف َنآلا نحنو

 00 تيا فلا ةوسملا ب هيج عيوب رسل نولع ال تارا

 « يفرتلا يلمجتلا يئيثأتلا زاهجلا | اذه مدقن - مهريغو ءاملعلاو مهريغو

 م ل ضال ا

 . ةثامو نيرشع

 . طقف ٍةدحاو نم ًالدب ٍةاتف ٍةئام جيوزتب مقنلف

 نم يناشلا لصفلا يف هللا اش نإ  هلكُنس ًاصقان لازام ثحبلا

1/0 



 - و ةعبارلا ةرضاعحملا

 يناثلا لصفلا

 جاوزلا هجوب تابقع ©
 ةيزيجعتلاطورشلا-١
 ةسيلكشلا مسارملا- 5

 ةدئازلا

 روهملا عافترا_
 ةمخضلا مئالولا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 جاوزلا هجوب تابقع ©

 ةّيرصعلا ةايحلا اهتدجوأ يتلا تابقعلا لوح انثحب نم يناثلا لصفلا رودي
 . ّيرصعلا ملاعلا اهدجوأ ةريثك تابقع يهو ؛ ةّيلاتقلا تاهبجلا يف اهروبع بعصي يتلا ةييارتلا رتاوسلا هبشي امبو جاوزلا هجوب

 نل ثيدحلا اذه لثم َّنكلو . ًابعص ًارمأ ( اهدحو ) تارضاحملا هذه لثمب وأ ٍلحاو ثيدحب اهتلازإ تناك نإو  اهنع ٍراصتتخاب ولو - ثدحتلا انل يغبنيو
 .رامث نود ًاعطق نوكي

 ١- ةيؤيجعتلا طورشلا ,

 نع ةجئانلا عئارذلا يه ٍرارمتساب دادزت ىتلا جاوزلا هجوب ىلوألا ةبقعلا

 وأ ءابآلا وأ ىتفلا وأ ةاننفلا اهحرطنت يتلا ( ةيزيجعتلا ) اهيف ,غلابملا ٍطورسشلا
 . تاهمألا

 نا نود نيعبرألا نس باشلاو نيثالثلا نس ةاتفلا غولب ىلإ يدؤت دق يهو هاو 7 0.
 ملو « بسانملا جوزلا دجأ مل :  نابيجي كلذ ٌرِس نع نالأسي امدنعو « اجوزتي
 . 1! ةبسانملا ةجوزلا دجأ .

 نإ .ًاقحال اهنع ثّدحتأسو اهل هابتنالا انيلع بجي يتلا ةيضقل ذل نإ
 يف ةئام قباطي ًاجوز ةاتفلا طرتشت ْنأل (قادصم ال ) ىنعم ال ُهنأ يه هللا ءاش

 ها



 ةبسن ترفوت ول ةّماع ةروصبف « لجرلا ىلع قدصي رمألا سفنو « اهقوذ ةئاملا
 ةبسن ترفوت ولو « ةيفاك تناكل يقالخألا قفاوتلا عم طرشلا اذه نم (/50)

 . ٌجوزلا كلذكو ةياغلل ةديج ةجوزلا كلت تناكل « ( 7١

 . ىرخأب مهريغ ىدلو ٍةروصب نيسدقملا ىدل ةبقعلا هذه رهظتو

 ًالاَّمج طرتشي لجرلاو « تيب هددع سيل بطاخلاو ًانيب طرتشي اذهف
 . ةأتفلا يف رفوتي الام اذهو « الماكتم

 بسح اذ هّسفن وه ٌنوكي دقو . هدجي الف « ًاقومرم ًابسح بلطي ٌدحاوو

 لظي نأ ىلإ يّدؤي اذهو « كاذ بلطي ةبطُحلا ديري امدنع هّنِكل « عيضو بسنو
 . ةاتفلا لاح كلذكو ٠ جاوز نود

 اهبطخت نأ مألا كلت ضفرتف تاراظنلا لمعتست تنبلا هذه نوكت دقو

 . اذكهو تنبلا هضفرتف «ءريصق دلولا نأ وأ , اهدلول

 دامتعالا نكمي الو لقعلا اهغيستسي ال عئارذلا هذه نإف ةقيقحلا يفو

 نورشع نهتبطخل مّدقت دق ْنّم تايتفلا ضعب انه نيرضاحلا نيب لعلو « اهيلع :
 . ةهفات عئارذل نضفرو « نجؤزتي مل نهنكل , مهنم رثكأ وأ اباش

 ثحبي عبرأ وأ ثالث وأ نيتنس ذدُم لازام ٌباش انه نيرضاحلا نيب لعلو

 هماحرأو هناريجو ٍةلاخوأ مع ٍتانب هل نأ نم مغرلا ىلع دجي ملو ٍةجوز نع

 . اهنع ضرعأو ًابيع اهنم ٍةدحاو لكل عضو هنكل , تائب مهيدل

 . ةئيس ةجورب هثالتبا ىلإ ةياهنلا يف يدؤت عئارذلا هذه لثمو

 ىلع نبي ًارارم ( ملسو هسلآو هيلع هللا ىَلِص ) مركألا يبنلا لاق دقو
 00 :ه دان ريل فيلل نيو ليرخا سانلا هيأ 8: نيئملا
 رشنو سمشلا ُهّندسفأ نتجت ملف اهرامث كردأ اذإ , رجشلا ىلع رمثلا ٍةلزنمب
 هد 5: هائلا كردي ام نهكردأ اذإ راكبألا كلذكو « حايرلا
 , ةلوعبلا
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 . 206 . .. . ٌرشب َنِهّْنأل , داسفلا نهيلع نمي مل لاو

 ًارداق ناكو جاوزلا رمع لصو اذإف « ًاضيأ ٌباشلا ىلع ٌقدصي رمألا اذهو
 جضنت ينلا ٍةهكافلا لاح هلا ناك لعفي مل ْنِإف « جّوزتي نأ هيلع بجيف « هيلع
 . ًاعفن يدجت ال اهدنعو « ةرجشلا نم طقست مث

 ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) لوسرلاو نوموقي « نيعّرذتملا ٠ نم ضعبلا ناكو

 . « ءافكألا » ب مهبيجيف مهتانب ةوجوزي نم تافصاوم نع هولأسيل ربنملا ىلع

 نم ارازف لوقلا عدلاو هيلعبملا نكس نزكلا + ءالؤهت ةعاع نع رتاج

 . 2( ضعب ٌءافكأ مهضعب َنونمؤملا ١ - : ربنملا ىلع

 مكءاج اذإف . ديجلا نّيدتلاو ةديمحلا قالخألا وذ صخشلا وه نمؤملاف

 ش . هوجورف
 مدعوه يمالسإلا انعمتجمب تّلح يتلا ىربكلا بئاصملا ىدحإ ببسو

 ىلع نم ًارارم ( هلآو هيلع هللا ٌتاولص ) مركألا يبنلا هرركي ناك امل مازتلالا

 يف ةنتف نكت اولعفت الأ هوجّوزف ُهئيِدو هقلخ ٌنوضرت نم مكءاج اذإ ١ - :ريلعلا

 . 29( ريبك ٌداسفو ضرألا

 يف ترهظ قالخألاو نيدلا ساسأ ىلع ًامئاق جاوزلا رمأ نكي مل اذإف

 دا يسلسملا

 نيدتلاو قالخألا ظحالن ْنأب انرمأي ( هلآو هيلع هللا ىَلِص ) مركألا يللا

 , اهدلول ًةجوز ٌبطخت تبهذ ةديس سلجملا اذه يف كانه ْنأ نظأ ال نكلو

 . يناثلا ثيدحلا 194 ص ١4 ج ةعيشلا لئاسو )ع1(

 . نماثلا ثيدحلا (ع) رقابلا نع يورم 44 ص كلذكو ثيدحلا سفن همتت يف قباسلا ردصملا )0

 رقابلا نع يورم ثلاثلا ثيدحلا هنم بيرقو يناثلاو لوألا ثيدحلا ه١ ص قباسلا ردصملا ةرف]

 نفل



 . ؟ الوأ ةينانأ وأ ةرّبكتم وأ ٌدوسح تنبلا هذه نأ له ركفت تناكو

 - سدقملا لفحملا اذه يف كانه نأ َنظأ الو . ىرخأ رومأب ُمتهت يهف
 اذه ٍقالخأو نّيدت ىدم ةفرعمب (- لوألا ةجردلاب ) متهاف ٌبطاخ هءاج ْنَم

 اذإ ًاضيأ ةبرجتلا يف تبث دقو - تاياورلا ىفف ة أرقن اننأ نم مغرلا ىلع ٌباشلا
 بسحلاو رهاظلاو لامجلاو لاملا طقف وه .جاوزلا رمأ يف مامتهالا دروم ناك

 : ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) لوسقي  سؤبلا ىوس هشجيتن نوكت الف ٠ «ء بسنلاو

 هللا ُهَقزر اهنيدل اهحكن نمو اهلامجو اهّلام َمِرَح اهلامجو اهلامل ةأرما حكن ْنَم - ١
 . 29« اهّلامجو اهّلام

 الو , اهيدوي اهلامج ٌلعلف « اهلامجل ةأرملا حكنت الو : اضيأ لاقو
 . ©)« اهنيدل ةأرملا ٍحكنأو . اهيغطُي اهّلام لعلف «٠ اهلامل

 ىلإ يّدْؤي اذهو . ٍفالتخالا ىلإ يدْؤي 200
 ةرسحلا ىوس طقف لامجلاو ,لاملا ىلإ يعاسلا دصحي نلف اهدنعو سؤبلا
 1 مدنلاو

 نمف ًةنبا|يل نإ 10 - : ( مالسلا هيلع ) نسحلا ٍامإلل لاق الجر نأ يودد
 نهج نإ هتاف لجو رغد هللا يقتي نمل اهجوز »- : لاقف . !؟ اهجّوزأ ىرت
 . ©« اهُمِلَظي مل اهضغبأ ْنِإو . اهمركأ

 اذه نيب نم كانه نأ ٌنظأ ال ٠ اهيلظ نع هعنمت هاوقتو هنيد نأ حضاوف [

 )2 ةعئاشلا عئارذلاو ةيزيجعتلا طورشلا هذه نم ولخي نم سّدقملا ٍلفحملا

 يف تعفو دلو : اهل (هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا ينلا ضفر نم مغرلا ىلعو

 ,جاوز اياضق . لاثمأ .عئارذلا كلت ضاحدإ ىلإ يمْرَت ةبيجع جاوز تالاح هدهع

 . يفاكلا نيل 0 بيذلهت يف ءاضيبلا ةجحملا (8))

 .بابلا اذه يف

 . 7١8 ص ١ ج فرطتسملا باتك يل
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 ناك ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) هنأ ىنعمب , ”«دادقملا »و «ديز »و « ربيوج »
 ءايحإ لجأ نم بسنلاو بسحلاو لامجلا تافصاوم يف ةلماكتم ةاتفب يحضي
 ال جاوزلا يف رايعملا وه حبصيلو  عمتجملا يف نيدلاو قالخألا نوناق ةيمكاح

 . ىرخأ رومأ

 نيدلاب ٌمتها لوقن لب . ىرخألا رومألاب متهت ال لوقن ال انه نحنو
 , اهل سنأت يتلا تافصاوملا نم ( /7 ) ةبسنب ٍةاتفب تيِظح اذإو « قالخألاو

 . ىرخأ طورشب عرذتت الف

 ٍطورسشلا نم ( 1/1١ ) ىلع ٌُبطاخلا روت اذإ قدصي رمألا سفنو
 . ةيولطملا

 يف  ةداع  بجت يهف « ةّصاخ ُدراوم ةراختساللف اضن انه ردت الو

 نع ناسنإلا لقع هعم زجعي دودسم قيرط ىلإ اهيف لوصولا دنعو , ٍتامهملا
 . ةيضقلا حوضولا مدعو ماهبولا ىغطيو ؛ ةراشتسالا عفنت الو ريكفتلا

 انه عقوم الف « هنأشب ٌريكفتلا كلقع عيطتسيو « ًاحضاو رمألا ناك اذإ اّمأ
 ةرادإ ىلع ٌرداقو - ًاقالخأو ًائيد  حلاص ٌباش بطاخلا نأب دهاشت نأك ةراختسالل
 قالخأ تاذو ٍةّيدتم ةرسأ نم ةنّيدتم ةاتفلا نأب دهاشت نأ وأ « ةّيجوزلا ٍنوؤشلا
 . ةّيجوزلا تابجاوب مايقلا عيطتستو ةنسح

 ىنعملا اذهب اولمعت نأ ًاعيمج مكنم وجرأ ٌرخآ نعم ةراختسالل ْنِإ لب
 , ( مهم ) لمعب مايقلا تدرأ اذإ كنأ وهو « ةراختسالل مالسإلا يف حو رطملا

 كرابي نأ هوعدت يأ « هتمحرب هللا ريختسأ » ةرم ةئام امهدعب لقو « نيتعكر لّصف
 ٌلصأو هللا ةاش نإ  ًاكرابم لمعلا اذه نوكيل « هب ْعَرْشآ مث لمعلا يف كل
 . اذهوه مالسإلا يف ةراختسالا

 ٌبحاص اهدكؤُيو ةدئسمو ةحيحص تاياور ىلإ دنتست ىتلا تاراختسالاو

 .460 ص 45 ص ١5 ج ةعيشلا لئاسو يف اياضقلا هذه ليصفت دجت 7
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 اوبلطأ نأ ينعت يتلا يه باتكلا اذه يف هيلع هللا ناوضر (  رهاوجلا ١ باتك

 . مكلامعأ يف ريخلا هللا نم

 لصوتي ملو ءام لمع هاجت ناسنإلا حوضولا مدعو ماهبإلا فلول معن
 هللا ريشتسي نأ هنكمي اهدنع « نيرخآلل هتراشتسا ًائيش زمثت ملو , ٍءيشل ُهَلقع
 . اهقفو ىلع ًأامتح لمعلا اومزتلاف  ىلاعت  هومترشتسا اذإف - ىلاعتو كرابن -
 هنع ىهنت تناك اذإو ( اولمعأف دّيج لمعلا نإ : لوقت ةراختسالا تناك اذإف )

 لاعفألا نمو أطمخ ( دروملا سفن لوح ) ةراختسالا راركتو « ًامتح هوكرتاف

 انئيب ةدوجوملا ةماعلا

 كلاب يقي ردا وبا يف درايعملا ىلوألا ةبقعلا نأ يه لوقلا ةصالخو

 بابشلا ىدل ظحالت يتلا ( اهيف غلابملا طورشلا حرط ) ةيزيجعتلا ةلاحلا
 ::مهتاهتأ را مهئابآ وأ تايتفلاو

 هللا ىلع كوت مكيدل نوكي نأب ةلاحلا هاه اولدبتست نأ مكنم بلطأو
 هللا يلو نأ ُنيبي نآرقلاو ,لاوحألا ٌحِلصُموهو , بولقلا ُبّلَقم وهف لجو رع -
 هللا ءايلوأ ّنِإ الأ 2 - : تآوه امم فاخي الو ىضم ام ىلع رسحتي الو متغيال

 . #2 نونزحي مه الو مهيلع ٌفوخال

 . مهّبر ىلع نولكوتي مهّنأ كلذ ٌرسو

 ىضري ال يتلا ةّيعرذتلا ٌةبقعلا هذه اوُليِزَأو جاوزلا رمأ يف هللا ىلع اولكوتف
 .مالسإلا ٍءاملعو راهطألا ةمئألاو ( هلآو هيلع هللا ٌتاولص ) ْمظعألا لوسرلا اهب
 . رابكلا

 رابك نم وه هيلع هللا ناوضر  ءاطغلا فشاك ( رفعج ) خيشلا موحرملا
 ةينيدلا ةماعزلا ةردقو ةعاجشلاو ملهلا يف : هريظن لق لجر وهو « ديلقتلا عجارم
 نإ و : - هتذمالت روضحبو - هِسْرَد ةياهب يف ًاموي لاق ُهَلأ يه ٌةثداح ُهنع لفن

 , 57 /سنوي ةروس ()

 هك



 دحأ ماقف « هل اهتْجْوُر قولخ ْنمْؤم صخش مَّدقَت نِإف ؛ اهجاوز ناوأ َّنآ ًاتنب يدل

 . سلج مث « هسرد ٍءالضف

 ةبطخلل مدقتلا ةباثمب وه ٌدوعُقلاو ُمايِقلا اذهو

 تيبلا ىلإ بهذ مث ؛ تيبلا ىلإ ٌلاعت :  ءاطغلا فشاك موحرملا لاقف

 مولعلل ) ابلاط هفرعي موحرملا خيشلا ناكو « ٌدعب اميف ُديملتلا اذه هّقحلو

 . مّدْعُم ريقف هنكل ةئسحلا ةيمالسإلا قالخألاب ًاقّلختم ًائيدتمو الضاف ( ةينيدلا

 ًاجوز كل ُثدجو دقل ؛ يب :  ٠ هتميركل ءاطغلا فشاك موحرملا لاق

 . !؟ هب نيلبقت لهف « يقالخأو نيدو ٍملعوذ هنكل « ائيش كلمي ال

 . امهل َدَقَع تقولا كلذ سفن يفو . كيب يرمأ َّنِإ :  هتميرك تباجأ

 , اهجوزي ةليللا كلت سفن يف ةاتفلا اورضحو هلزنم سفن يف ةفرغ امهل َدعأو

 . مهسرع ةفرغ ةاتفلاو ىتفلا لخدو

 قد مث « ليللا ةلفان ٍةماقإل ءاطغلا فشاك ٌموحرملا ضهن رجفلا لبقو
 نكي مل نامزلا كلذ يف  َنِخاسلا ةاملا ُتْدَدْعَأ دقل ٠ : لاقو , امهتفرغ باب

 ةالص ٍةماقإل اليشغاو ابهذاف ةّينالفلا ٍةفرغلا يف وهو  لزانملا يف ٌمامح انه

 . ( ليللا

 ًاضيأ ليللا ةالص اماقأو الستغاو ابهذف

 ال ِءاطغلا فشاك خيشلا نم ٍةيحضتلاو ٍراثيإلا اذه ًةّصق َّنأ نيلئاق فيِضُنو

 نآرقلا دعو دقف 04 اَنلْبُس مُهئيِدِهنَلانيِف اوُدَهاَج َنيِّلاَو ل ف انه يهتنت

 ٍفشاك موحرملا ٌرهصف ( انه دعولا اذه ققحت دقو ) « هلل نولمعي نم ةدعاسمب

 نم لصو دقو « يهاش دجسم يقت دمحم » خبشلا موحرملا وه ناك ٍِءاطغلا

لوصألا نم تلازام « ملاعملا ١ ناش ةيدانفلا تحب هبا قرف ملعلا
. 

 « اهفيلأت ىلع نورق ةعبرأ وأ ةئالث روي نم ,مغرلا ىلع ِةّيحلا
 امّدقم حبصأو

 ١) /توبكدعلا ةروس 9 ,

 هعا/



 عطقني ملو . نيدهتجم هئانبأ عيمج ّمبصأو « ٍءاطغلا ٍفشاك خيشلا ىلع
 ثيح ناهفصإ يف ذوفنو ةردق مهلو نينيدتم اوناك مهعيمجف 3 مهتيب نع داهتجالا

 . مهل نوعضختي نامزلا كاذ ماكح عيمج ناكو . مهنومرتحي ءاملعلا عيمج ناك

 : نارقلا نيرو اك اسرع دناكو ع ينخلا عاود كلذ قاف ضاق ىأ
 . ًايمالسإ ًاجاوز ىمسُي ْنأب ريدجلا وه اذهو

 راهطألا ٍةمئألاو ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) مركألا يبنلا جهن وه اذه ناكو

 . ماظعلا ءاهقفلاو ( مالسلا مهيلع )

 ًانكمتمو ة ةناكملا عينم ناكو 5 ماس يملع ٍماقم اذ ناك يسلجملا ةمالعلا

 اطالب « ةيوفصلا » لعج هنأ لوقن نأ فاصنإلا يضتقي ثيحب ةيلاملا ةيحانلا نم

 ,لوقلا يف كلذ انافكل «راونألا راحب» ( ةعوسوم )ريرحتب ىوس مقي مل ولو هل

 . ةريظن لق وأ هلثمب تأي مل هنأب

 اع ٍةجرد ىلعو ةدهتجم ٌةلضاف ٌتنب هل تناك يسلجملا ٌةمالعلا

 ها كاذنآ نكت ملو « .لامجلا
 وراس خيحلا يباجسلا ٌةِمالعلا اهجوزف « ةّيجذومن ًةاتف بسنلاو بسحلا

 نكي ملف ع ةدودحم هتالهؤم تناكو - ةينيدلا ,مولعلا هجلط نع يئارددزاخلا

 هقالخأل هتنبا ةمالعلا هجوزف , ًاقولخو ًانيدتم ناك هنكلو ٠ ًايَِن الو افورعم

 امهتفرغ لخد اهجوز نأ اهنع لقنُي ْذِإ هداج نك ملال يهو هنيدتلو ةنسحلا

 مل ةّيملع ةلأسم هيلع تصعتساف « عيضاوملا ِدَحَأ ةعلاطم هيلع نأ ىأرو ةيجوزلا

 هل اهتلعف, ءايلس لكي
 خيشلا لشمل اهجيوزتب لبق اذاملف . ةيئانثتسا ةاتف يه نْذِإ

 .!؟9؟ يناردنزاملا

 ناك وهف .اهيف ,غّلابملا طورشلاب نيعّرذتملا نم نكي مل هنآل وه باوجلا

 نوضّرَت نَم مكءاج اذإ ١ - : لاق (هلآو هيلع هللا ىَّلص ) هللا لوسر نإ : لوقي

 هم



 . ةوجوزف « هتيدو هقلخ
 مار ّ ا هيكل

 «ريبك داسفو ضرالا يف ةنتف نكت « هولعفت ال نإو

 ؛ ةدئازلا ةيلكشلا مسا وملا-؟

 ثيح رضاحلا انرصع يف ًاصوصخ اهتقباس نم ْمهأ يه ةيناثلا ةبقعلا
 ةيعمب لقنيل ٌباشلا هذخأي يذلا ٍءيشلاب ةقّلعتملا يهو ٠ ًايلاح اهزواجت بُعصي

 اهيلإ تفيضأ مث « ٍنآرقلا نم ٌةخسن ناك ةيادبلا يفف « ةّيجوزلا ٍتيب ىلإ هبورع

 نورت ام ىلإ رمألا لصو ىتح « فيض اهبلإ فيضأ مث « عومشلا لمحمو ٌةآرم

 بهذلاب يفي الف « اهنمث ريفوتل هدنع ام لك عبي هقنع يف رلالغأ ْنِم َنآلا

 ملول ثدحيس ناك اذام نيح يف « ًالصأ جاوزلا اهدنع ضفريف . بولطملا

 ًةفاضإ ٍداتعُملا عونلا نم ةآرملا تناك وأ عمش ةلامحو ًةآرم سورعلا هذهل نكي
 . !؟ نآرقلا ىلإ

 . !؟ ًابهذ باشلا مدقي ملول ثدحي اذامو

 قيقعلا نم ًامتاخ هل يه مّدقتو ةاتفلل ًافولأم ًامتاخ مدقي نأ نم عناملا امو

 ةالصلا عيطتسي ال هنأ نم ًاءدب لكاشملا هل ببسي ثيح يبهذلا متاخلا نم الدب

 ذنم هلمع ةفيحص يف اهتيبثتو ةيصعملا يف هعاقيإب ًارورمو هب ةالصلا نالطبل

 ال لجرلا نأل , ٍهِدي يف يبهذلا متاخلا اذهل سورعلا عضول ىلوألا ةظحللا
 يأ وأ ًارارزأ وأ ٍتاراظن وأ ةعاسوأ ًامتاخ ناك ءاوس بهذلاب ني هرشلا هل لحي

 . هل ةئيز هيف َرَخآ ٍءيش

 !؟ لصأ متاخ مدقي الوأ . قيقع ٌمتاخ متاخلا نوكي نأ نم عناملا امو
 . !؟ اداتعُم امتاخ سورعلل مدقي نأو

 سكعلا الو ضرألا ىلع ءاضسلا عقت نلو: + يف ثدخي نل هللاب ٌمسقأ
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 رهدتو كامسلا ةحبقلا انلاعقاب ترده نيذلا نحت اننإ لي“ قاتلا لوفي امك

 . ضرألا

 ؛ اهومطحو اولاعتف ند !؟ ( انريغ ) ةيناثلا ةبقعلا هذه زواجت عيطتسي ْنَم

 لب « كلذب اهميطحت نكمي الف . ةعومجم وأ ةثالث وأ نانثا كلذب مقيل لوقأ ال

 اذهو ٍةبقعلا هذه ميطحت ررقتلف . ةريثك تازاجنإ مق ةنيدمل نإ : لوقن
 عنمو نامثألا ةيلاغلا ٍةّيفرَتلا ايارملاو عمشلا تالاّمح ٌمنم نلعتف , زجاحلا
 . ةدئازلا ةيلكشلا رهاظملا رئاسو جاوزلا مسارم يف بهذلا ميدقت طارتشا

 ٍندملا ىلإ مق ةئيدم نم ةئسلا هذه لاقتنا نم اهدنع عنمي يذلا امف
 نأ عيطتسن يتلا ةلاحلا ىلإ رمألا لصيل يمالسإلا عمتجملا مومع ىلإ ىرخألا
 . ةبقعلا هذه انمطحو ةروثلاب انمق نيذلا نحن :  اهعم لوقن

 ىلإ ,جوزتم ريغ صخش ِءيجم لوح ًاقباس اهانلقن يتلا ةياورلا ليذ يف
 نرق ةدحاو هليل ةكيبعلا هضفرل امهيف مامإلا ديكانوب( مواعنلا هيلع ريزلإبلا مامإلا
 ىطعأ ( السلا هيلع ) ًمامإلا نأ درو « اهيف امو ايندلا هل ْتيعَأول ىتح ةجوز
 . اهب جٌوزتي نأ هّرمأو ٌريناند ةعبس صخشلا اذه

 نم ليقاشثم ةعبس لداعي غلبملا اذهف « انه هيلإ ةراشإلا ديرأ اموه اذهو
 لاقثملاب لب « ةبح ( ؟4 )وهو ًايلاح ٍفّراعتملا لاقثملاب سيلو , بهذلا
 بهذ ليقاثم ًةسمخ ٌلِداَعُي ٌغلبملا نأ يأ ةّبَح ( ١/١ لداعي يذلا يعرصلا

 :ايلاع

 ْنآلا حبصأ ريئاند ةعبسلا يلع ضال 0 ىري يذلا جاوزلاف '
 هك ا نأ لاحلا د ثيح « اهنم : + بهذ زانيد'نيعبس فلكي

 . - ىلاعت - 0

 نيب ًاسلاج ناك (هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا لوسرلا ( نأ ىوري )
 لا 6 3 0

 2 جاوزلا ديرت اهنا باجحلا فلخ نم ةتربخأو ةاتف تءاج امدنع هباحصأ
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 مهلأسو هباحصأ ىلإ هّجوتف « اهجوزُي نأ ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) هنم تبلطو

 . هيدتري يذلا صيمقلا ريغ كلمي ال هنأب باجأف « هميدقت ٌعيطتسي

 نِم ًائيش فرعي ناك اذإ اّمع (هلآو هيلع هللا ىَلص ) هلأس اهدنعو
 . !؟ نآرقلا

 تناك ْنِإ اهلأسو « ٍةاتفلا ٌبوص هّجوت مث « ةعقاولا ةروس فرعي هنأ هباجاف
 53 5 2 هَ 2م

 تدرف « نآرقلا نم ةروسلا هذه اهميلعت اهرهم نوكي نأ ىلع جاوزلل ةذعتسم

 . دقعلا متو « باجيإلاب

 ,لثمب مازتلالا بجي لوقأ ال ؛ ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) هديري ناك ام اذهو

 اهب يلتبن يتلا لالغألا هِذهب نيدّيقم نوكن اذامل ٌلأسأ ىنكلو « ٍةئداحلا هذه

 هذه نمو تاراختسالا هذه نم نورثكي نيذلا نيسدقملا ةصاخو مهريغو

 . ؟ ّدسلا اذه اهب انعنصو اهيف غلابن يتلا طورشلاو عئارذلا

 لاومألا ديدست ةيفيكب ُهَنْهِذ لْغْشُي هِدقَع مسارم يف ٌباشلا سلجي امدنع
 وأ اهديدست هنكمي لهو . بولطملا بهذلا ِءارش لجأ نم اهضرتقا يتلا

 .!؟ ال

 . ؟ ةبقعلا هذه تعضو اذاملف

 . !؟ بهذ الب حجاوزلا هُّدِجوُي يذلا صقنلا وه امو

 هّرجأ هللا سبحي نأ نكمي الف ء دعب اميف مهقزرب فطلتي هللا ناب اوقث

 هللا |عفي ال نأ نكمي لهف مكو مكشيف « نييداع ٍدارفأل نولمعت متنأ

 219 كلل لمت نلاعت

 وه كفده نكيلف « ًاضيأ دعب اميف يتأي ٌبهذلا « ةدلاولا ةديسلا اهتيأ
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 اهّبحُي مل اذإ ىذألا اهب قحلي الوأ اهُبحُي كتنبال حلاص جوز ىلع روثعلا
 ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا كلذل هبي امك هنيدت هب حمسي الام اذهف

 امب كلذ اهل يئتقيسف ٠ ةيبهذلا يلحلا كلتمت ال هتجوز نأ ىري امدنع وهف

 نوحرجتف « ٍةيادبلا ّدنم هِهْجَو يف ةَبقَعلا هذه اوريثت نأ ةجاح الف . ٌعاطتسا

 5 دقعلا لبق هسيساحأو هرعاشم

 هذه موي لك اوفعاضت ال نأ يهو ءانه اهيلع ةيبنتلا هيأ ىرخأ ٌةيضق

 موسما نم ناك دقف ؟ دوجومملا رادقملاب | أوعنتقت نأ أ لفل يفف 2 تابلطلا

 نم عون عم ةهكافلا نم ًارادقي باشلل اولسري نأ وه - اطبخ لاك نإ ةفراعتملا

 ءانغتسالا نكمي ال ةيرورض يه اولاقو تايولحلا هيلإ اوفاضأ مث . سبالملا

 رخآ ائيش اوفاضأف « هّيدلاو نود ٌباشلل يطعن نأ نكمي ال اولاق مث اهنع

 . !! « تايرورضلا » هذه ريفوتل ضرتقي نأ بألا كلذب اومزلأو « هِتيدلاول
 ماعط عم ةرضخ وأ ةهكاف هب يرتشي ام كلمي ال يذلا نيكسملا اذهف

 َلَخَدُيِل « ٌيلبقتسملا هرهص ةدلاول ًائيش يرتشي نأ هيلع حبصأ هلايع راطفإ
 . !! اهبلق ىلإ زورسلا

 تناك اذإو كلذ اهّرسي نلف « قالخألا ةئيس ةدلاولا هذه تناك اذإ نكلو
 هله دولا ٌبالجتسا نكمي الف لاح َّلك ىلع ةرورسم يهف , قالخألا ةنسح
 .”ةحيحصلا ريغ قبلات

 تاحتف نيب انطلخ اننأ وه رسلاو . كلذ روصتن امدنع هبتشن نحن

 !! ءاعدلا ( عقاوم )

 ةجاحلا ٍءاضق لحم يف أرقي ناك ًاصخش نأ يمورلا نيدلا لالج لقني
 ٍضمضمتلا نيح أر قيو « ءوضولا دنع ضمضمتلا نيح أرقي نأ روثأملا ءاعدلا
 دقل - : هيلع علطا نم هل لاققف , ةجاحلا ءاضق نيح أرقي نأ ٌروثأسلا ةاعدلا

 . !! ءاعدلا ( عقاوم ) تاحتف نيب تطلخ كنكلو « ٍديج درو ىلع تلصح
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 2 22 ع :
 سورعلل همدقت يذلا ريثكلا بهذلاب بلجتست ةدوملا نا مهوتن نحن

 هدكؤي ام اذهو « هللا نم ٌةكوملاف ٠ لكاشملا ريغ بلجتسيال كلذ ّنكلو
 ُنَمْحَرلا ْمُهَل َلَمْجَيَس ٍتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوْنمآ َنيِذَّلا َنِإ 8- : نآرقلا
 , #20 او

 نأشب ) هديري ام فرعتتو « هللاب كتقالع يوقت نأ كيلع نا دكؤي وهف 1 4
 . كرهصو كِتنبا نيب ةّدوملا ززعتت نأ ترا نإ (خاوزل

 َّنِإ : ةأرجب لوقي نأ ٌّدحأ عيطتسي له ( اوبيجت نأ ) . هللاب مكيلع مسقأ
 . !؟رصعلا مامإو هللا اضرب ىظحت جاوزلا يف ف هذه انمسارم

 : !؟ جاوزلا هجوب اهعضن يتلا تابقعلا هذهب مالسإلا ىضري لهو

 رصعلا يلوو ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) يبنلا اضري الاماذه نإ
 . ًاضيأ ةبقعلا هله مطحن اولاعتف ( اهيلع هللا مالس ) ءارهزلاو ( مالسلا هيلع )

 ؛ روهملا عافترا -*
 يفف ءرهملا عافترا ةيضق يه ٍةبيصم ىلإ تلوحت يتلا ةشلاثلا ةبقعلا

 ًانويلم غلبمب ًارهم نوطرتشي ةينيدلا ميقلاو ةروثلاب مهل ةقالع ال نيذلا ناك قباسلا

 نولوقي اوحبصأف « ةيروث ةغبصب فقوملا اذه سفن غبطصا مث « ةثالثو نينثاو
 . !! ءايبنألا ددعب ًانميت ةيبهذلا « ةيرحلا » ةكوكسم نم فلأ ( 1749

 . جيوزتلا ديري ال كلذ لوقي ْنَم نأ مولعمو

 ًاديعب ًايفارخ ًاكيش مق ةئيدم اهنمو نطاسملا نو ليدل ينارئابغا ل
 جوزلا بلاطُت ةدلاولا نأكو ةئيس ةعدب وهو ةعاضرلا نمث 5 هومس 0

 !! اهتنب هتعضرأ يذلا نبللا نمثب

 .!؟ بألا ا ناونعلا اذه تحت َمَّدقَي يذلا لاملا نأ بيرغلاو

 )٠١( /ميرم ةروس 93 .
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 . ! ةعدبلا هذه حبقأ امف

 . تنبلا عيب ينعي ةعاضرلا نمثف « عابت ةعاضب تنبلا نأك

 ًارهم هتمذب لمحتي نأ ريقفلل زوجي ال ّنَأِب ءاهقفلا نم ريثكلا يتفيو
 هنكميف ةعساو ةمذلا نإ لوقي  ديلقتلا يف مكعجرم مهنمو  مهضعبو ؛ ًامخض
 هذخأ نوعيطتسي الف ديدستلا عيطتسي نكي مل نإو « ِهِتُمْذ يف كلذ لثم لعجي نأ

 , هلم

 اذإف , 2'١ةاتفلا مؤش ةمالع هنأب رهملا عافترا اهْفصَو تاياورلا ىف ة ارقنو

 . !؟ رهملا اه عودوا ةدرملا تدقف

 نيبو ٌباشلا اذه نيب ةطبار كلذب اودجوت يكل ًامخض ًأرهم نوبلطت متنأ
 نأ يدجبي اذامف هللا حمس ال اهعم مجسني مل وأ اهدوي نكي مل اذإف , مكتنبا

 . ٍةّيهيفرتلاو ٍةّيلاملا فراصملا ٍةهج نم مكتنبا نوؤش ًادج ةديج ةروصب ريدي

 الو ( ًاربكت ) خفتني ةيجوزلا تيب لخدي امدنع هنكل « نوُبِحُت امب مكعم لماعتيو
 ,. ثدحتي

 دعب اميف َتيبلا اذه ُلّوَحُي امب ًامعْفُم رشاعلاو يناثلاو لوألا مويلا رمي دقو

 ًاسوبع اهجوز دجت ثيح مكينبال ةبسنلاب نجسلا نم أوسأ ىلإ لب « نجس ىلإ
 : هل لاقي ال يكل «٠ اهمتشي الو اهبرضي ال ناك نإو اهعم ثّدحتي الو اههجوب
 اذه ديرأ ال ُتنبلا هذه خرصت ىتح ٌماعّرمي ال لاحلا اذه عمو ؛ مفي سلو

 « هيلعو ؛ قي ورخا يكلالو غو ثاثأ نم ُكِلمأ ام لك نع لزانتأ ين َرْهَملا

 . .جوزلا يف ٍةّدومو ٍطابترا لماع دجوي نأ نكمي ال مخضلا رهملاف

 ةيروتلا لاسعألا ٌضعب ضقرأ .لباقملا يف ينإ : مكل لوقأ لجأ
 نكي نآ وأ... اهيحضص نيل اضيأ اًذهف سهم قود حاوزلا متي ناك ةفرطتتملا
 نأ الو « ةّيرحلا ٍةكوكسم » نم َكئابس سمخ وأ ميركلا ٍنآرقلا نم ًةخسن رهملا
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 ٌلهاجلا ىرُي ال » :  طيرفت الو طارفإ الف الك , طارفإ اذهف رثكأو ًانويلم نوكي
 . 00 طقم وأ أطرف ال

 ؛ طسولا دحلا قفو وه باوجلا !؟ حيحصلا لمعلا نوكي فيكف نذإ

 بساني امو اهنأش بساني يذلا ام ةفرعمو « ةاتفلاو باشلا عضو ةاعارم بجتف

 . باشلا ةيناكمإ

 كدحنلا هليل ىتنن: ىف ةلبامستلا ةذرملل بريف هنت نا كد اب ايكو
1 5 0 0 5 

 نآأكو ؛ ةاتفلاو باشلا يترسا نيب جاوزلاو ةبطخلا مسارمو رهملا عوصوم لوح

 . !؟ مكب :  اذه لأسيف لزنم ءارش نع ثيدحلا

 . رعسلا ليلقت لوألا فرطلا بلطيف نويلم :  لوقيف

 ةيلمع يف رخآلا فرطلا نم ٍنانثاو فرطلا اذه نم نانثا لباقتي اذكهو

 يرجي رمألا سفنو ! تيبلا ءارشل نيعم غلبم ىلع رمألا رقتسي ىتح « ةسكامم »

 . ةبطخلا يف

 . رجاهتلاو مصاختلاو ةحراجلا تاملكلا لدابت ىلإ شاقنلا ّرجي دقو

 اهحالصإ ٌبعصي ةجاجزلا لثم ةّدوملاو « ءدبلا ْذنُم ةّدوملل ةبرضلا هجوت كلذبو
 5 2 2 0 ٠

 . رمعلا رخآ ىلإ اهدلو ةجوز هركت جوزلا ُمأ ىقبتو ؛ ترسكنا اذإ

 سعتأ امو ةياهنلا ىلإ اهتنبا جوز هركت ةجوزلا ةدلاو ىقبت لباقملا يفو

 . عازن هيف عقي يذلا جاوزلا

 ؛ ةمخضلا مئالولا - (
 ةميلولا ام ْنِكل , اهيلإ ُمالسإلا َبَدَن دقف « ٌةميلولا يه ٌةعبارلا ٌةبقعلاو

 ٠ ؟ مالسإلا اهيلإ بدن يتلا

 ءارهزلا جاوز ىف ( هلآو هيلع هللا ىّلص ) هللا لوسر اهماقأ يلا يه امنإ

 . 517 مقر ةمكحلا.: ةغالبلا جهن (17)
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  ًامحل اوُلكأ امّلق نيذلا ٍةنيدملا ءارقف اعدو ًاشبك حبذ دقف ( مالسلا اهيلع)

 مل وأ اوعيطتسي مل نيذلا ءارقفلا ىلع هنم ّيقب ام عيزوتب رمأ مث .هنم مهمعطأف

 ء اهجوز لِزنم ىلإ سورعلا اولمح اهدعبو . ٍءيجملا يف ( اوحتسا ااوبغري
 . !؟ سورعلا دلاول ىذألاو لكاشملا ريغ ًايلاح ماقث يتلا مئالولا يف له نكلو

 رس نأ ىرن هلوقل عمتسنو هبلق حتفن امدنعو « هتنبا جوزي ال ًادلاو ىرن

 يو يما و حس 5

 اماع نيرشعلاو ةسمخلاو نيرشعلا هتنبا رمع ٌرواجتيف « ىرخأ . ججحب ٌعّرذتي
 . كلذ ببسب اهيبأ ٍتيب يف يهو

 نم ةرذ الو اهيف سيل هنأ مكل لوقأو سؤبو ٌفارحنا دولا هذه لثمف
 لب جاوزلا يف كرابت ال نآلا اهميقن يتلاو جاوزلا ةكرابمل ماقث ةميلولاف « باوث
 . ةكربلا ُهيلست سكعلا ىلع

 يف مدقي يذلا ماعطإلا ةيضق يه ًاضيأ ةفرحنملا ٍتاسرامملا نمو
 يذلا ماعطإلا ةبيصمب ُلَغَشُي هنكل هدلاو يفوت ًاصخش ًانايحأ ىرنف « متآملا
 ًانايحأ ىرشف « نيّزعملل ًاراهنو اليل هيلاوب هتيبيصم نع لهذيو « همّدقي نأ بجي

 ( ةيناريولا ةلمعلا ) ٍناموت ب اقل هلم ةكالف وأ ينل تو تقريصي دق :ىئردملا نياذذا

 . ءازعلا مسارم ٍةماقإ لجأ نم

 ٍةرسأل حامسلا مدعب انّرمأي مالسإلا ْنأ نيح يف كلذ ببسب هراد عيبي دقو

 نوقبي مهكرت مدعو مهل ماعطلا دادعإبو مايأ ٍةثالث ٍةدمل ماعطلا خبطب ىفوتملا

 ء هوركم رمأ اذهف ماعطلا .لكأل مهتيب ب ىلإ باهذلا نع ىهنو «٠ مهلزانم يف

 اضيأ مهلزنم يف هوركم ياشلا برش ىتح

 ناموت فلأ نيعبس ضرتقاو 00 نأ ركذو « باش ينةاج مايأ لبق
 « فراصملا يف ًاريثك دصتقا هنأ ْنِي مغرلا اخت ربغلا مسارم ةماقإ لجأ نم

 - ًاراهنو اليل  نيزعملا ٌماعطإ يه ىلوألا ُهئبيصم نوكتف « هُدِلاو ىفوتي ٌدرفلاف
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 .مايقلا ىلإ رمألا جاتحي ال هل نولوقي ذإ ٍلهاج هٌّسفن وهو عوبسألا متي ىتح

 . !! «أرجنب » اودي مل مهّنأب دري 5 عوبسأ ىدم ىلع ماعطإلاب

 . !؟ اذه باوج يأف

 ٍطغض تحت كعوقو نم -هربق يف وهو  ىّذَأتي ّنيكسملا كَدِلاو َّنِإ

 ماعطلا نولكأي نوتأي نيذلا نمو تافارخلا هذهب كقيدصتل كني ٍضارتقالا

 : !! هيرسأ ىذأل نوُدأتيو

 نم ءاينغألا دو ِءارقفلاب كمامتها نكيلف ؛ « ةميلو ميّت نأ ًاّقح َتدرأ اذإ

 اهِدلول هيطعتو ىوُلَحلا َّنِ م ارادقو عوبسأ لك ُدُث تناك ٌةأرما نأ لقنُي « فّفعتل

 تريعتاو و ائيش اهنم املا ني ٍلجاو لك لكأيف 2 هدلاوٍربق ىلإ ِهب بهذي يكل

تطعأ امدنع ىولحلا ىهتشا دقو ؛ ًاعئاج اهبا اك ةرهو ٌةرتف لاحلا اذه ىلع
 ه

 ىولحلا اهيف ّلكأ ةولخ ىلإ لب « ةربقملا ىلإ اهب بهذي ملف  داتعملاك  اهقبط
 . ةلماك

 لاقو « ٍرورسلا ةياغ يف وهو اهبوز ايؤرلا مّلاع يف ة ةأرملا ِتأر ليللا يفو

 « ٍلماك ماع ىدم ىلع اهنيمّدقت تنك يتلا ىولحلا ني م ءيش ينأِصي مل - : اهل

 . ةياغلل ةذيذل تناكو « ينتلصو ةحرابلا نكلو

 ميدقت ديرنو ًاَيلام نينكمتم اك ولو هّيرسأو ىفوتملا .ماتيأب ركفن نأ انيلعف

 ٍماعطلا ةئيهت ىلع نيرداقلل سيلو « نيكاسملاو ءافعضلاو ءارقفلل همدقنلف ِء

 نم ضرتقنو « ٍةميلولل مهوعدنو ءالؤه محازن نأ ًاحيحص سيل لب « 5

 طغض تحت عقنف « كلتو ةيئاذغلا ٍةداملا هذهل كانهو انه نم اهدادعإ لجأ

 . مع انيفلا نحت ثرعت ضع: ويدل

 2 ةحيححص رسيغ متآملا يف ماعطإلاو ,جاوزلا مئالول انتماقإ ةقي ةقيرط نإ

 ٌةمثألا الو هّلوسر الو هللا انل اهاضري ال يتلا ٍتافارخلا هذه نع ٌفنكلا بجيف

 ىلاعت هللا لجع هللا ةيقب  ٍرَصَعلا مامإ الو ( مالسلا مهيلع ) راهطألا
 هجرف

 :ةتيوفلا
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 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ىناثلا لصفلا
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 ١ يتينأتلا زاهجلا ةماخض 6

 يف فراعتملا جاوزلا يف ةصاخ ةدوجوملا ةسماخلا ( ةبقعلا ) ةفارخلا

 ةلاحلا هذهو . رخافتلا نم ةئشانلا ىثيثأتلا زاهجلا ةماخض ىه رضاحلا انرصع

 عيطتست ال اهنأل , جّوزتن نأ عيطتست نأ نود ًاماع نيثالثلا اهرمع لبي ًةاتف

 , 2011 ناريجلا تنب هتئيه يذلا ىثيثأتلا زاهجلا ٌةثيهت

 رذعتي وهو ألا دعب ادحاو نونا نويظاخلا و تزتك د قنا ىري ّدلاو

 ع 5 مه وم د مه 5 2

 يثيثآتلا زاهجلا ىبهي نا افرع هيلع ٌبجول , قفاوول هنأ ملعي هنوكب اضفار

 مصاقلا مخضلا ٍرادقملا نع الضف  ىندألا هّدحب  نآلا ٍفراعتملا هاوتسمب

 . !! رهظلل

 . !؟ لكش يأب نكلو , ٌبجاو رمأ انه يئيثأتلا زاهجلا

 هللا ىلص ) مونكألا لوسرلا ةاطعأ ام طنش ىلع ىذلا زاهجلا وه تاوجلا

 . هتئيهت صخشلا ىلع بجي اذهو ( مالسلا اهيلع ) .لوتبلا ٍءارهزلل ( هلآو هيلع

 ىلع بجو عطتسي مل نإف . يمالسإلا مكاحلا ىلع هّتئيهت ْثبجو ٌعطتسي مل نإ

 ل . 5 0 | 355 3 ١

 نم ربكألا ءزجلا ةئيهتب ةاتفلا ةلئاع موقت نأ ىرخالا نادلبلا نم ددعو ناريإ يف فراعنملا نم )١(

 . ةيجوزلا تيب لئاسو

 الا



 . ةشيعملا ٍتارورض نم هنأل « ةفاك سانلا

 هللا ٌتاولص ) اهُّدلاو لسرأ ( اهيلع هللا مالس ) ءارهزلا جيوزت ررقت امدنع
 ةرْشَع عبس اورتشاف يثيثأتلا زاهجلا ٍدادعإل  يقوسلا ىلإ ًةأرماو نيلجر ( هيلع
 . نامزلا كلذ يف ةلوادتملا ةلمعلا وهو ًامهرد َنيِتسو ةئالث اهتميق تغلب ٌةدام
 ةشمقألا نم نحن اهب زهجن يتلا نم تاءابع ةدع سيلو ًادجاو ًارامخ تلمشو
 ًارامخ ناك لب , اهندب عيطاقت دسجي ثيح . ةأرملا ٍةيصخشل ٌءيست يتلا ةيلاغلا
 سشنب تبهذو «ريقفل ءارهزلا ُهّبهو (ًابوث ) ًاصيمقو ««ةعنقملا» لثم ًايداع
 اهلأس امدنعو « اهجوز ِتيب ىلإ ٍراهنلا يف هيدترت تناك يذلا ميدقلا صيمقلا
 « هللا ليبس يف ُهتقفنأ اهنأ ٌةّنربخأ « صيمقلا نع  اهسرع حبص يف  اهوبأ
 :  ىلاعت  هلوق ىلإ تراشأ . ميدقلا صيمقلاب اهِقّدصت مدع رس نع اهلأسف

 امهدحأ ٌوشح نيشارفو هيلع سولجلل شبك ٍدلج ىلع اهُراهج لمتشاو
 1 . نبل ّينيط بعقو ملل ينيِط ٍءاقسو ٌفيل

 عومد هنيع نم ترمهنا زاهجلا اذهل ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) رظن امدنعو
 , زاهجلا اذه رمأ يف ناّمأتي نأ تاديسلا امّيس الو عيمجلا نم بلطو  قوشلا
 لجو ٌرع هللا هآر نأ دعبو ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مظعألا لوسرلا اعد يذلا
 ءارهزلا ةديسلل ةيرورضلا ةشيعملا رادقمب ناكو نيطلا نم هبلغأف هب كرابي نأ

 20( مالسلا اهيلع )

 نم ىه ةميركلا ةيآلاو ريسي فالتخاب ٠١5 ص ١ ج ةعيرشلا نيحاير باتك يف اهدجت ةثداحلا (1)
 5 47/ نارمع لآ ةروس

/ ْ 

 جيورتلا ثيدحو « فزخلا مهتينآ لج موقل كراب مهللا » : لاقو ءامسلا ىلإ هسأر مفر مث هعومد 2 0 ترجو ىكب ( زاهجلا ) هيلإ رظن املف » : هيفو 174 ص ءارهزلاب صاخلا 5 ج ملاوعلا باتك (5)
 راحبلا يف يورم وهو 7١ ص ١ ج؛ ةّمغلا فشك » نع القن ملاوعلا يف ينارحبلا هلقني ليوط
 . ١4 ص 47 جاضيأ

 /؟



 ع 5 5
 هذه عم لماعتن فيكف « ةرورضلا رادقمب نكلو « يرورض زاهجلاف نذإ

 ىلوألا ةليللا ىف اهنأكو رعشت سورعلا ةدلاو لعجي يذلا رخافتلا اذهو تافارخلا

 يذلا جيجضلاب ٌركفت يهف ًالماكتم ًامخض زاهجلا نكي مل اذإ ربقلا اهلاخدإ نم
 م 0

- 2 2 

 . جوزلا ما هريثتس

 نأك , ٍةلجخم ٍتافرصتب مايقلا ٌدح ىلإ  فسألا عم  لاحلا لصي دقو 0
 عمت ةيفارخلا ةبقعلا هذه نأ حضتي كلذبو « هلوبق مدعو زاهجلا ةداعإ ميت

 . جاوزلا ٌقيِعَتو اهجوز تيب ىلإ سورعلا ٌباهذ

 ال نكلو لعفاف زاهجلا اذه ميدقت تدرأ اذإ يرثلا رّضحتملا ديسلا اهيأ
 ٍةدَمِجُم ميدقت ًافراعتم نكي مل ًالبقف « عّدبلاو ٍتافارخلا هذه ىلع رِصت

 و ع يعقل نه 5556 2 8 507 1١

 قمحأ هالتو « لاهجلا نميف كلذ ميدقت عدتباو »قدح يرن اعف ؟ايليرملز

 عاسّنا نم ّدحي نأ هنأش نم امب ىندأ ٌدحكو هللا ليبس يف  مايقلل اولاعتف

 . ةعدبلا وله جيورت نمو ةقرحملا ٍرانلا هذه

 اهيساب ُلجسف « ايرث تنك نإف « كِتنبال ًائيش مّدقت ال :  لوقأ ال انأ

 ٌدحأ فرعي نأ نود نكلو « اهجوز تيب ىلإ بهذت امدنع تيب كلم - تئش نإ

 . ُكِلمت ام ّلك اهطعأ

 ريقفلا ٌعيطتسي الف ( فرع ىلإ ُرمألا لحتي ثيحب ) كلذ لعفت ال نكلو
 اهكرابي نلو « عرشلل ةفلاخم ةيفارخ ةبقع ِوذهف « هتيب يف ةتنبا :ىقبتف « هب مايقلا
 , هللا

 نا م م ىلإ 2# 5

 عنمتف « ةليخب سورعلا تناك اذإ ةصاخخ ةكربو ٌريخ اهيف نوكي ال ةداعف ال

 . اهتجالث ىتح , اهثاثأو اهزاهج يف الصأ ٍفِّرصتلا نم اهجوز

 ىقبت ةيرثأ ةفحت ريصي نأ بجي اهزاهج نأكو اهحنارُص عفترا . لعف اذإو
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 . !! نينرقو ًانرق
 . !١ ةميدقلا ةيعوألا لمعتسي نأ جوزلا ىلعو

 - + نكسملا-5
 انعضو لصو دقو ةسداسلا ( ةعدتبملا ) ةيفارخلا ةبقعلا لكشي وهو

 نأ ىنعمب « ةكرتشملا ًةايحلا نوضفري َنوّيورقلا ىتح اهعم حبصأ ةجرد يلمعلا

 ءاهجوز مآ عم شيعلا ضفرت ماهو: نيورملا ب نشيفلا ن ضفرت جوزلا ةدلاو

 . ًارجاتسُم ولو « ًالقتسم اتيب بلطتو

 ال باشلا بترمف « بابشلا جاوزل ةعناملا ةريبكلا لكاشملا نم هذهو

 ٌجاوزلا ضِفرت ٌُسورعلاو لزنملا راجيإ ةد هنكمي فيكف ةيمويلا فراصملل يفكي

 تاجر يذلا لوألا ٌلاؤسلا َّنأ ٌلاحلا ٌمبصأو « لقسم ,لزنم يف لإ

 0 لقتسم لزنمل هكالتما لوح

 مهنأك : يأ . هيجورل انجِس هراد لعجي قالخألاو نيّدلل هنادقفو رادلا هكالتما

 . ؟ ٌنِحِس كيدل له : وه هنع نولأسي ام لوأ

 كارول ناعما يرام عم درع تدار

 بألا نكسي فرغ ٍسمخ تاذ ٍةدحاو ٍراد يف نيجوزسملا ةعبرألا مهئانبأ

 يف نوشيعي عيمجلاو ةفرغ يف هتجوز عم ءانبألا ني ٍدحاو ّلكو ةفرغ يف هتجوزو

 . ءانهو ةيهافر

 اوحبصأ ّسانلا َنأل . ًةبعص ًةلكشم نكسملا رمأ حبصأ دقف ءّنآلا اّنأ
 . ناريإ لكاشم ىدحإ يه هذهو « ةحارلاو ةعدلل نيلايم

 هابأو هم َّنِإ : يل لاقو باش ينةاج» : َناهفصإ ءاملع ٌرابك دحأ لقنب
 امهعم ثّدحتأو امُهَروزأ نأ نأ بلطو يل مارتحالا ناثكي امهو هجيوزت ناضفري
 يل مارتحالا غلاب نع ارّبعف مهلزنم ىلإ مايألا ٍدحأ حابص ٌتبهذف « هاجوزي يكل

 . امهل يترايز نم بجع يف امهو
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 ىلع ًةعاس ُتّرمتسا ًةلماك ًةرضاحم ٌتيقلأ ٍراطفإلا_ماعط لوانت دعبو
 . ,جاوزلا ةيمهأ نع تلقو ثلقو ةدلاولا

 ىلع ٌثمدام ىنّنإ انالوم :  يه . طقف ٍةدحاو ٍةملكب ينتباجأ ثيهتنا ذإو
 . !! يتب ىلإ ( نبا ةجوز ) ٍةْنَك لاخدإ نكمي الف « ةايحملا ٍليق

 ةدلاولل ٌمْداف نذإ :  الئاق ٌباشلا ٌثبطاخ  ملاعلا اذه فيضي - اهدنعو

 . (!! توملاب

 اذكهو « اهِنبا سورع لوبق ٍةدلاولا ضفَر ةجرد ٌلاحلا لصو دقل لجأ
 . رخآلا فرطلا ىلع سورعلا ٌلاح

 , ةباشلاو باشلل « ةساردلا لامكإ » ةيضق يه ىرخألا لكاشملا ىدحإو

 : ٌباشلل امّيس الو
8 

 ةصقلا لطب  متسر نأ ركذي اهبتك يتلا ةّصِقلا يف يسودرفلا رعاشلا

 لتق ثيح عْبّسلا تابقعلا زواجت نأ دعب الإ هفده ىلإ لصي مل - يروطسألا

 . ثلاثلا مث « يناثلا مث , لوألا تيرفعلا

 دعب ةدحاو اهئركذ يتلا ٌمبسلا تابقعلا  مويلا  باشلا زواجت ذإ نكلو
1 : 

 !! رخافشتلا ا

 ةشيعملا ُهبْيست عازنوهو « ةحوزلاو جوزلا نيب ازنو ٌيدرف لاتق ًالوأ أدبي
 .جاوزألا نيب عقت يتلا ٍتافالتخالا انسرد ولو ٌازنلا اهتعيبطب ُدَلوُت يتلا ةّيرخافتلا
 ةلاحلاو يرمخافتلا زارطلا كاذ ىلإ عجرت اهنم ( ).8٠/ نأ اندجول تاجوزلاو

 مث « ةلدب سبلت اهجوز تيب ىلإ ةاتفلا يتأت امدنع الثمف « ةشيعملا يف ةيفرتلا

 نم ٌرشكأ يف ٍةلدبلا سفن ةادّرا ضفرت اهّنَأ : يأ ٠ ةثلاث ةلدب بلطت مث « ةيناث
 . انه نم ٌعازنلا أدبي « كلذل ةباجتسالا عيطتسي ال جوزلا َّنألو « ٍدحاو لفحم

 او



 دقل ال : هيلع ٌدرتف . كلذ كوبأ كيطعي نأ ضورفملا ناك : لوقي جوزلاف

 تابلط لوألا رهشلا نم أدبتف ء عفدت نأ تن ثنا كنيلع نالاز: ةيلعاط نا كلا

 رمألا لصيو « ٌفالتخالا عقيف « « لوألا ماعلا ذنم ةيبهذلا يلحلا تابلطو ةسبلألا
 نإ هلل لوفتو + ايهذو ةسبلا ى رتشت يكل اهرهم هنم بلطت نأ ىلإ ًائيشف ًاثيش

 . !| ٌةفرتم ةايح شيعأ يكل ؛ ُهاِإ ينيطعُت نأ بجيو « يقح وه يرهم
 تزواجتو ُديرت ام ىلع تلصح اذإ ىتح يهتني رمألا نأ اروصتت الو

 . ( عبسلا تابقعلا )

 امّنِإ نحنف . هدوصقم ىلإ اهربع نأ دعب لصو دق « متسر » ناك اذإف ء ال
 . ؟ ( لعفأ اذام » ةاناعمو ٍفالتخالا ةيادب ىلإ لصن

 ل ا ثيح ىلإ | انب لاحلا لصو دقل معن

 ! ةأرملا هلوقت ءيشلا سفنو ريبك حف يف طقس
0000 

 . عمتجملا رّمدُي اناطَرَس

 , نيملسملا عمتجم اهب لمعول ةينآرق ٌةيآ ُهلِإ «ريسيوهف ٠ . اهجالع اّمأ
 تانيقعلا مم يدزفا عازنلا اذه لازلو . تابقعلاو ٍضارمألا هذه لك ْتلازل
 ةلكشم يهو « ٍةّيمألا ةلكشم تهتنالو « اهثركذ يتلا ىلوألا تسلا ةيفارخلا
 َنيِذلا نمحرلا ُدابِعو # : نينمؤملا فصو يف ميركلا نآرقلا لوقي ؛ ةيساسأ
 نوي َنيدلاو * امال اولاق َنوُلِهاجلا مُبَطاح اذإو نو ضرألا ىلع َنوُشْمَي
 اهّباذع َّنِإ َمّنِهَج َباذع انع فرصا انّبر : نولوقي َنيذلاو ًامايقو دس مهر
 اوُرَفَي ملو اوُقِرسُي مل اوقفنأ اذإ نيذلاو * ًاماقُمو ًرقتسم اس اه ًامارغ ناك
 . #29 اماوق كلذ نيب ناكو

 . 51/517 / ناقرفلا ةروس (5)
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 . 4 ماوُق كلذ نيب ناكو ظ : لادتعالا مزتلي لب

 ٍةطاسبب شاعو « اهب رخافتلاو ٍةَفَرتُملا ةشيعملا ةركف ناسنإلا ٌبنتجا ولف
 يف ةيعماجلا هتسارد ةلصاومو جورتلا تاشلا عاطتسالو ةيفارخلا تابقعلا تلازل

 :هكفولا يمل

 ٍنوك نم ٌءىشان كلذ نيب عمجلا ىلع ًايلاح ٌباشلا ةردق مدع نم هارت امو

 يتلا فرتتلاب ٍرمخافتلا ةايحبو ةيفارخلا ٍتابقعلا كلتب ُهُدِيقت مت دق عمتجملا
 . ًاطارفإ نآرقلا اهربتعي

 هفراصم ةرادإو ٍةديج ةروصب ةّيعماجلا هتسارد ةلصاوم عاطتسال آلإو

 . ًاضيأ ةدّيج ةروصب ةيجوزلا

 ؛ لخبلا ©
 لاق دش ليخبلا ٌمذو « قافنإلا يف لخبلا نع ناسنإلا ىهن مالسإلا

 لب مهل اريخ وه هلضف نم هللا ُمُهانآ امب نولخبُي َنيذلا َّنَبَسْحَي الو » : ىلاعت

 ضرألاو ٍتاوصّسلا تار هلو ٍةمايقلا موي هب اوُلخَب ام َنوُقوطُبس مهل مش وه

 . "8 ريبخ نولمعت امي هللاو

 مهلايع ىلع ةعسوتلا يف مهلاومأ نوقفني ال نيذلا  روصتي الف « ةيلعو
 « سكعلا ىلع لب ؛ ٌدّيِج لمعوه هب نوموقي ام نأ ةّيجافر يف مهلعجو

 طيحُي ران نم ٍقوط ىلإ ةمايقلا موي لوحتتس مهلاومأ ْنأ نم مهرّذحي ٌنآرقلاف

 . ةحضافلا ةمالعلا هذهب رشحملا نولخديو « مهقانعأب

 ىلع يتيبضتلا نع ٌميطتسملا ىهنيو « ًائيس المع َلخْبلا ربتعي نآرقلاف

( 
 .18 / نارمع لآ ةروس )0(
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 ال) ٍةملكب ٍناسنإلا ناس َجَملِي نأ نع ىهنيو , قافنإلا يف هلافطأو هنجوز

 له هوّلأس ول ُهّنِإ ىتح ؛ ًائيش هنم اوبلَظ املك هلافطأ وأ هّنجوز اهب عف ب ( كلمأ

 . !! هلاسل اهداتعا يتلا « كلمأ ال » : ٌباجأل ُناميإ كيدل

 ةيآلا هله ريغ - لخبلا نع ىهني ٌفيرش ٌثيدحوأ ٌةيآ  انيدل نكت ملولو
 عمو ِتيبلا يف  انتايح يف لخبلا بانّتجال دهتجن نأ يف انتفكل , ةميركلا
 مويرشحملا َدِرن نأ ميظع انيلع ٌراعف « نيرخآلل ٍناسحإلاب متهن نأو  عمتجملا

 . انلاومأ هتلكشم ران نم ٍقوطب َنيِقوُطُم ةمايقلا

 ةفرتملا ةايحلا : يأ ٍفارسإلا لاح كلذك , ٌفارحنا لخبلا َّنأ املثمو
 لوقي : هرامدو عمتجملا داسفل ًاببس كلذ ربتعي نآرقلاف , رهاظملابو اهب رخافتلاو

 اهيلع ّنَحَف اهيف اوُقَسُمَف اهيِفَرَثُم انّرَمأ ًةيرق َكِلْهُن ْنَأ انْدَرأ اذإو 8- يعتد

 , #2 اريمذت اهائرمدف ٌلوقلا

 هله لب ءٍرمدُم رلازلزب ُنوكي فّرتُملا ,عمتجملا ٌرامد نأ اومهوتت 0

 رحخاتلا اذهب مويلا ملاع اهل ٌرجنا يلا رهاطملاب ةيهازلا ةّيفَرَتلا ةايحلا

 مسقأف ؛ ٍةلكشم لك نم ٌبعصأو ,لازلز رطخأ ْنِ م اريمذت دشأ يه . رهاظملا

 اهنع انثّدحت يتلا ةيفارخلا ٍتابقعلا كلت نم يأ - : يف اوركفتت نأ هللب مكيلع

 . ماّدص هي رلزالزلا ْنِم + اريغلت لفأ

 ىلإ ناسنإلا دوقي ٍةَفرَتُملا ةشيعملاب ٌرخافتلا 0 ىلإ ميركلا ٌنآرقلا ريشُي
 تاحصأ ام رلامشلا ثتاحصأو 9 : دايلاعت د لوقي . بونذلا رئابك يف طوقسلا

 مهْنِإ ,ميرك الو دراب ال« ٍموُمْحَي نب لظو # ميمَحو مومس يف # . لامشلا

 . 904 ميلا نجلا ىلع َنوُرِصُي وئاكو * نيم كلذ لبق اوناك

 يف عوقولا ىلإ مهعفدي نيفرتملا فارتإ | نأ ىلإ ٌرِيِشَت ةميركلا ثايآلاف

 . 16 / ءارسإلا ةروس (5)
 . 11١-45 / ةعقاولا ةروس (0)
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 ةكرح نولقرعي نيذلا مه نيفَرُْملا نأ دكؤي نآرقلا نأ امك « , ميظعاا بنذلا
 امو # : ىلاعت لوسقي مهفرتل ًاديدهت ةيوبنلا فادهألا يف نوري مُهّنأل ؛ ءايبنألا

 . 004 نورفاك هب مُكلِسْرَأامب ان اهوُفرُْم لاق الإ ٍريَِن ْنِم ةيرق يف انْلَسرَأ

 ريذبتلاو فارسإلاو ةيرخافتلا ةيفرتلا ٍةايحلا نم ريذحت كانه نكي ملولف

 يف رحافتلاو ريذبتلاو فارسإلا بانتجال انعفد يف تفكل ةميركلا ةيآلا هذه ىوس

 . انتايح

 ا ا ا ا عع ورا

 اوحسما : هلايعل لوقيو « ةرفسلا طسو اهعضي ناك ٍةجاجُر يف رّمخملا نبللا ني

 يل ةجباجلا عضوف «ٍرْفَس يف موي بهذو . الو ازبخم اولكو « ٍةجاجّؤلاب ٌربخلا

 ٍزبخلا حسمب اوذخأ رأت مهابأ نأ لافطألا ىأر امدنعو « ُهَلَفقأو ٍناكم

 الدش دق ل فرا مهيلع لخدف . هلكأب اوعرشو ) لفقلاب

 مويل الو ُهَدحَو زبخلا ّلكأ اوعيطتست ملأ : ًالئاق مهرهنو « مُهِبَرَصَف

 5 !! دحاو

 ىنح هّسفن مرحُي ثيح ًأدج ريقح ليخبلاو لخبلا هل لصوي ام اذه لجأ

 . ةحارلاو مونلا

 . !؟ ةحيرملا ةشيعملا ٌدح وه ام نذإ

 نم هتجاح ىلع لوصحلا ناسنإلا اهيف عيطتسي يتلا اهنأ وه. باوجلا
 . يفاكلا رادقملابو سبلملاو نكسملاو ماعطلا

 "0م ا 0

 ا لا

 . 74 /أبس ةروس (0)
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 ام مُهاطعأف « بلا َنِ ائيش ُهنم اوبلطف « ٌرخآ ًايعار اوقتلا ىتح اوراس مث
 !! ٍفافكلاب هل هللا ٌلوسر اعدف « ميركتلاو ريقوتلا نم ريثكب اودارأ

 ٌرِس نع ( هلآو هيلع هللا ىّلص ) هنم اورسفتساو . ٌباحصألا بّجعتف
 لوألا ةاعّدلا نأ ٌلوسرلا مهل حضوأف يناشلل ِهب اعد ام لضفأب .لّوألل اعدل
 . ©)!! رثكأ ال ٍةّمْشملا لازنإب ًابلط ناك

 ةيلاخلا ٌةهْفَرُملا ٌةطيسبلا ٌةشيعملا يه ٍناسنإلل ًةحيرم ًةايحلا ٌلعجي يذلاف

 . لكاشملاو شْفلاو ( دويقلا ) ّلغلا ني

 ةهرملا ًةايحلا يهو جوزلاو ةجوزلا باصعأ ُفِعْضُت ال ةشيعملا هذهو
 نّييُي امك مهقرتستو « .لاجرلا ٌقانعأ ٌقُدت يتلا َةّيَِرَلا ةايحلا ٍتسيلو « قافنإلاب

 . ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ٌريمأ

 ١ ثحبلا ةصالخ ©

 يف ,لوحت داجيإو ةروثب مايقلا انيلع ّبجاولا نأ يه انيالك ةصالخو
 . يقالخألا ٍءانبلا رامعإ ٍةداعإب مايقلاو « انتايح

 نأ انيلعف « جاوزلا عوضوم نم : يأ ىلوألا ةرطخلا أدبت انه نمو

 : ةميرك انتارحت نركتل «ىرشألا نع ةديحاولا ةيفازخلا تابقعلا كلت قيس
 . ةفَرتم ثسيلو

 صاخشأ ةتس وأ ةسمخ وأ ةعبرأ لعجي نأ هدعسي ( يقيقحلا ) ملسملاف

 ٍهيِلإ ةفاضإ نيرخآلل ةطّسوتم ةشيعم هتعس رادقمب كلذب رفويف نكسم باحصأ
 , ةيسقن

 انل املثم ةّيحور ةيونعم تاجايتحا انل ْنِإ , ةدّيسلا اهتيأو دّسلا اهيأ
 . ةيذام تاجايتحا

 . 586 ص ١ جراحبلا ةئيفس عجار (9)



 نوكت نأ تجيف « ةيندبلا انتاجايتحا ريفوت انيلع بجي ةيداملا ةهجلا نمف

 ازهر ةسفرلا اداجايتحا ٌريفوت ىمسألاو مهألا كلو « ةهرم يحال
 انتاجايتحا لب « ٍةديج ةجوز وأ جوذد ٍديِج دْيَج نكسمو ٍديَج .ماعط كالتماب ققحتي

 .جيورتب مايقلا وأ ربقف ةنوعم وأ .مولظم ةرصنب انمايقب - الثم - اهريفوت متي ةيحورلا
 نينمؤملا ريم أ لعفي ناك املثم ماع لك يف ّلقألا يف  ةدحاو ٌةرم ٌباش وأ قاف

 تبهو اهنكل ةعقرم اهتةابع تناك ةيضرملا ءارهزلا ( مالسلا امهيلع ) ءارهزلاو
 هنكل « اك هّسْبلم ناك نينمؤملا ريمأ ىلوملاو « ٌنيِرخآلل تاءابعلا نم ريثكلا

 نم نيريثكلا جيوزت ىلع قفني ناكو نيرخآلل سبالملا نم ريثكلا َقِفَنُي ناك
 . نايتفلاو تايتفلا

 ( سابركلا » شامق نم ناك اهّصيمقو ( ًاكدف » كلمت تناك ءارهزلاو

 1 : !! ةعّقرم اهثءابعو

 ىلإ هتجوز تبهذف (")ًردصلا هللا َةيآ ٌموحرملا هتجوزو راجتلا دحأ راز
 يجراخلا مسقلا ىلإ وه بهذ اميف , ردصلا موحرملا ِثيب نم يلخادلا مسقلا

 اهل هلحتف بابل تجوز تقرط امدنع ؛ ردصلا موحرملا لمع لحم ناك ثيح

 يف ٌةمداحح هنأ ترّوصتف 5 ًاّدج ةصيخر اهّسبالم تأرف «رّدصلا ٍةجوز ةدّيسلا

 . !؟ يه اهديرأ ينإف كتديس نيأ : اهيلأسف , لزنملا

 ٌريغ اهْنإ : اهل تلاقف «رادلا ٌةدّيَس يه اهّنِإ : لوقت نأ هتجوز تلجخف
 !! ةدوجوم

 ىذألا ظحال هلزنم ىلإ هيلع هللا ناوضر ردصلا موحرملا ءاج امدنعو

 اهتمّموت رجاتلا ةجوز نأ هتباجأف « كلذ نع اهلأسف « هتجوز ىلع ةّدشب ًايداب

 . ةدرعوم كبل اهنابب شكراا «ناذلا هيف نع اهتلاتقا» يفرغ

 ) )1١اهيلإ يدرجوربلا هللا ةيآ دورو دنع اهعجارمو مق ءاملع رابك دحأ .

 ١م



 :اهل لاق « ديلقتلل عجرم ٌةملك يه ةياغلل ًةيباسةمِك ٌموحرملا لاقف

 ٍناتعقر اهِتَءابع يف تناك يتلا كلت يه ةديسلاف  ةديساعتل كللأل قانا

 . نيكاسملاو ءافعضلاو ءارققلل تناك « اهَكَدُف وو

 . ! لاق ام غلبأ امو

 « ٍةفرتُملا رهاظملاب رخافتلا ةايح هل نوكت يذلا سيل ( قحلا ) ّلجرلا َّنِإ
 . هيد هنع يدؤيف ًافيفع ًانيكسم ُنيِعُي يذلا لب

 يف اهلدبت ةّصاخخ ةلدب سلجم لكل يدترت يتلا كلت تسيل ةديسلا نإو

 دّسجملا ) 22١0 نمريشلا ةَءالُم » يدترت يتلا تسيلو . اذكهو رخآلا سلجملا

 نمف نذإ ؛ اهيفنب اههجوت ةءاسإ اهتيصخش ىلإ ٌءِيسُي اذهف , ( اهندب عيطاقتإ
 . !؟ ( ةديسلا ١ ىه

 0 ٍسمخ وأ ,عبرأب « نمريشلا ةَمالُم و لدبتست يتلا كلت اهل

 تانيكسملا َنيِب ةيقبلا عّروتو اهل ًةدحاو ذخأتو ( ايقيقح ًاباجح نوكي يذلا عونلا

 ا يو لا د ا ٠ ينآللا

 مكنامز مامإ اضرو ا ! لجألو 2 م را

 - هجرف ىلاعت هللا لجع

 : لعفأ اذام نكلو دج ,لاع لب « ٌطباه ثحبلا اذه ىوتسُم ْنِإ لَن ال

 أحل1١ٌ(

 . ءيشلا ضعب ذعب ةءابعلا هبشي ةوسنلا هب بجحتت سابل ىلع قلطي يناريإ مسا روداشلا 01(
 . روداشلا عنصل ءاينغألا همدختسي يلاغلا شامقلا نم عون « نمريش و لاو

 5 ةيسرافلاب رعش ثتيبل ةيرثن ةمجرت 1

 م,



 ةياغ رثآ يذلا قحبب "2" عقاوحلا باب » قحب كلأسن انإ . . مهللا
 ,لايع شطعل ًاركاذ ِءاملا برش نع ( ءىماظ وهو ر عنتما يلا نحب « ٍراثيؤلا

 ٍةّفِص كالتما ةمعنب ًاعيمج انيلع فطلتت نأ هقحب كلأسن ؛ نيسحلا هللا ٍدبع يبأ

 . راثيإلاو ٍءادفلاو ةيحضتلا

 نب سابعلا لضفلا يبأ وه انه دوصقملاو تيبلا لهأ ءامظع نم ددع ىلع فطصولا اذه قلطُي (1)

 . ( مالسلا امهيلع ) نينمؤملا ريمأ

 م



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 - و دواعلا 6 ملا

 ثلاثلا لصفلا

 تيبلا ةيسدق ©
 لزنملا يف ةمدخلا ©
 مارحلا لاملا ريثأت ©



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 : تيدلا ةيسدق ©

 ةيسدق لوح رودي هنم ثلاثلا لصفلاو ِةَرْسألا قالخأ نعومه اننحب
 يذلا َتيبلا نأ ُدفَت ( مالسلا مهيلع) ٍتيبلا لهأ تانياورو نارقلاف مكينلا

 هللا ركذو مايصلاو ٌةالصلا لكل ةلباقتملا ةمدخلا حفدو ةدوملا ه4 هيف مكحت

 . هللا دنع مّظعم تيبوه )2 هلل عرضتلاو ةاجانملاو ءاعدلاو نآرقلا ةوالتو

 ةكراسو دطعب ةركو كربلا هذه لثم عفرت نأ نيملاعلا توفارأ كفو

 انل رونلاب ٍءامسلا موجن عشت املثم ءامسلا لهأل رونلاب عشت

 دوست يتلا تويبلا ْنأ تيبلا لهأ تاياورو ٍنآرقلا نِم مهفن' سكعلا ىلعو

 ءاعدلاو نآرقلا ةوالتو ةالصلا نم ولختو 2 ماجسنالا مادعناو ةاودعلا اهيف

 2 نيِطايشلا اهيلع ددرتتوأ دام ريغ ةملظتا توي يه تونذلا هيف: نكترتو

 اهيف َرَكْذُيو عَقْرُت ْنأ هلل َنِذَأ ٍتوُيَب يف 9 - ىلاعت لوقي 0 ةكئالملا اهضغبتو

 ش (1)# همس هَسَأ

 يه  ًايونعم اهعفروأ| اهميظعت هللا دارأ يتلا تويبلا نأ دكؤي نآرقلاف ْنذِ

 نوتؤملاو ةالصلل نوميقملاو هلل نوركاذلا اهيف ميقيو حّبسُيو هللا اهيف ركذُي يتلا

 يهف « ةكئالملاو توكلملا ملاع لهأ دنعو هللا دنع ةمظعم يهف « ةاكزلل

 )١( رونلا ةروس / ”7 .

 ما/



 . هللا نوفاخي اهتنكس َّنأل , يصاعملا نم ةيلاخلا

 دكؤي نيملاعلا بر نأ وه  ٌتمّدق امك  هانعم ٌرهاظ ٍةميركلا ةيآلا هذهلو
 ذا وه اهينيدقت سو: , ةمردملاو حسا لاجوم املدم سدس ةلؤتلا هله نأ
 نمولخت اهنوكلو « مايصلاو ةالصلا ةماقإو هللا ركذ اهيفو نوسدقم اهلهأ
 . ةضغابتملا تالتكتلاو عازنلاو فالتخالاو يصاعملا

 وه ( مالسلا مهيلع ) راهطألا ةمئألا نع درو ليوأت اهلو « ةيآلا ٌرِهاظ اذه
 ىنعم َّنأ حضوي ( مالسلا هيلع ) ٌقداصلا ٌمامإلاف . نوسّدقم ٌدارفأ اهدوصقم نأ
 ةسدقملا نادبألا اهانعم لب نيطلاو ةراجحلاب ةينبملا كلت تسيل ءانه «تويبلا»

 . ( مالسلا مهيلع ) نيرهاطلا ةمئألاو مركألا لوسرلاك نيلماكلا نينمؤملل
 1 مامإلا رضحم يف ةداتق لحد

 ْبَضُي مل هنكل مهثداحو ءاملعلا نم ًاريثك يدل راك عار هنأ مامإلا ربخأف
 رّضحملاة ةعيبطب مامإلا هفرعف « مامإلا رضحم يف هتاضأ يذلا تارطمالا
 اهيف هل حّبسُي هُمسا اهيف رَكذُيو عفرث نأ هللا نذأ ٍتوبب قليوب تارا ّالئاق

 ا هللا ٍرْكِذ نع عيب الو ٌةراجت مهيهّلت ال لاجر . كانمألاو دعا

 لب نحن هفرعن ال يذلا ىنعملا : ا ياتو يناثلا ىنعملا اذهو
 ٌرِهاظ نآرقللف ؛نآرقلا ورسفم مهو ( مالسلا مهيلع ) راهطألا ةمئألا انل هحضوي

 هتْعَس بسحب صخش لك هنم ٌديفتسيو عفتني ناب هلو ,عييمجلا ىلع بح وه
 . هتيلباقو

 نم ولخي يذلا تيبلا نأ ُنّيُِث ؛ ةميركلا ةيآلا نأ وه انه مالكلا صخلمو
 . ملسم اهجوز نآل هيف مدخت ةجوزلاف « ةلدابتملا ةمدخلا هيف دوستو عازنلا
 يمينيو نوملسم مهنأل لافطأو هتجوز مدخي لجرلاو ةيهافر يف نوكي ذأ يغبنيو
 . ةحارو ةيهافر يف اونوكي نأ

 , 76ا7/ ص 5 جراونألا راحب يف كلذكو "05ص اج( عورفلا ) يفاكلا يف ةيورم ةثداحلا (؟)
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 هللا اهاضري ىتلا تويبلا جذومن وهو , ةكئالملا دنع ٌسَّدَقَم تيبلا اذه

 ٍتويبلا نم ضيقنلا ىلع توكلملا مّلاع يفو مالسإلا يف ةسدقم تناك كلذلو

 تاملكلا رودصو ةجوزلاو جوزلا نيب ماجسنالا مدعو فالتخالا اهُدوسي نلا

 . امهنم ةحراجلا

 تيبلا لهأ تاياور ٌدكؤتو اهتيسدق مدعب ةميركلا ةيآلا مكحت ٌتويِب هذهف

 ال اهباحصأف « اهيلع نؤددرش يذلا :ريطايشلا توبب انينأو : ةكرابم ريغ اهنأ

 ةمايقلاو هللا نوشخي الو ةاجانملاو ءاعدلاو نآرقلا دورجهيو «ةالصلا كوميقي

 بارطضالا اهيف دوسي كلذل يصاخملا اهيف بكترتو
 اهيلع ددرتيو علهلاو

 ثايياورلاو ٌُتايآلا كلذ دكؤت امك ةملظم يهف ؛ةكئالملا سيلو نيطايشلا

 . ةفيرشلا

 ثيداحأ ةدع نآرقلا لضف باب يفاكلا باتك يف ينيلكلا موحرملا لقني

ع ) نيرهاطلا ةمئألاو مركألا يبنلا نع صوصخلا اذهب
 ام اهنم ( مالسلا مهيل

 1 - : لاق هنأ ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأ نع هاور

 ( ةتكرب ٌرثكت هيف - لجو رع - هللا ٌركذيو ٌنآرقلا هيف أرقي يذلا تينلا 57 0

 ءيضُن امك ِه ءامسلا ٍلهأل ؛يضيو « نيطايشلا هرجهتو . ةكئالملا هرضحتو

لا ركذي الو 2 ُنآرقلا هيف ًارقُي ال يذلا تيبلا َّن كإو « ضرألا ٍلهأل ٌبكاوكلا
 هل

 : « نيطايشلا رفح 2 ةكئالملا هرَجيهَتو ُهتكرب ّلِقت هيف لجو ٌرع-

ملا لحم هللا ركذ لحيو « نآرقلا هيف ىلتُي يذلا تيبلاف
 تيب وه هيف ةيصع

 ةكئالملا هرضحتو « ًاكرابم هيف لاملا نوكيو « خيلاتعلا ناسنإلا يري كرايم

 . هيف روضحلا عيطتست ال اهّنأل نيطايشلا ٌءرجهتو
  يصاعملا هيف عقتو « هللا نع نيلفاغ هلهأ نوكي يذلا تيبلا امأ

 ةكربلا ميدع وهف ٠ هل نورجاه ةكئالملاو 3 هيف نورضاح نيطايشلاف
 لافطألاو )

مو 3 نيكرابم ريغ هيف نوربكي نيذلا
هكردداعملا اواني نأ ادع ئقنعلا ن

 

ي ال عازنلا هيف دوسي يذلا تيبلاف 2 ةيبرتلا مولع اهدكؤت ةقيقحلا
 رنوينأ نكم
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 ميدع وهف « هلافطأل ٍرْسألاَو سؤبلاو هيحاصل قلقلاو بارطضالاو علهلا ىوس
 . ةكربلا

 يف طاشنلاو تايلباقلا لتقي عازنلاو يصاعملا هيف عقت يذلا َتيبلا َّنِإ
 . نيدلاولا عم هلعفي ءيشلا سفنو ًالماخ هلعجيو . لفطلا

 . دهتجاف « ًاسدقم كتيب نوكي نأ تدرأ اذإ - : انل لوقت ٌتاياورلا هذهف
 هيف ٌةّيح نآرقلاو ءاعدلاو هللا ركذو موصلاو ةالصلا نوكتل

 . كرمعو كتايحو كدالوأو كلام ةكربلا ام اكرام نوكيا نأ تدرأ اذإو

 هدقفت ةيصعملا نأ دكؤت ةفيرشلا تاياورلاف « دمك لكم نك ثإ لات

 نعو هيف فرصُي يذلا لاملا نعو هيف ىضقي يذلا رمعلا نع اهزجحتو ةكربلا

 . ةكئالملا هرجهتو نيطايشلا هرضحتو « هيف نوربكي نيذلا .لافطألا

 هلوق يهو اهب مامتهالا ًاعيمج انب ردجي ةرابع كانه مّدقتملا ثيدحلا يفو
 ,لهأل بكاوكلا ءيضت امك ءامسلا لهأل :يضيو » : ( مالسلا هيلع )

: 
 . 2« ضرالا

 ةالصلاب ةرماعلا ةيصعملا نم ةيلاخلا تويبلا ءايضب سنأتو عفتنت ةكئالملاف

 . نآرقلاو ءاعدلاو مايصلاو

 هيف تيب يف ةكئالملا لحدت ال»- : لوقت ةروهشم ةياور كانهو

 . (9(بلكلا

 : ٍناعم ةثالث اهلو

 نم هيف نوكي يذلا تيبلا وه َد ةويصفللا نأ يأ رهاظلا وه : لوألا

 نويبرغلا لعفي امك « ةسارحلل سيلو . كلذل هب ظفتحيو بلكلاب بعلي

 بالكلاب بعلي ناك يذلا َديزي عم ٍةمايقلا موي نورَشحُي مهو . نوبّرغتملاو

 . 1485 ص ؟ جراحبلا ةئيفس (5)



 هلخدت ال بعللا بالك هيف يذلا تيبلا نأ دوصقملا نوكي هيلعو « ةدرقلاو
 . ثيدحلل رهاظلا ىنعملا وه اذه َّنَأ ٌحضاوو « ةكئالملا

 بلق تيبلا نم دوصقملا نأ وهو و« بلقلا لهأ» هُمّدقي رخآ ىنعم كانهو

 « هللا رون هيف عشي ال ةليذرلا تافصلا هيف دوست يذلا تيبلا نأ : يأ « ناسنإلا

 بولقلا باحصأب ٌصتخم هّنكل « ًاماهلإ مهل َنِإِف « ةكئالملا ماهلإ هلخدي الو

 الو ةيشحو الو ٌبلك هيف نوكي ال نأ ةطيرش َبلقلا ٌلخدت ةكئالملاو « ةيقنلا

 . ثيدحلل ٌفيطل َّىنعم اذهو «رّبكت الو سفنلاب بجع الو . ةينانأ الو ٌدسح

 نأ دوصقملا نوكي ثيح ؛ انثحب عوضومب قلعتملا وهو ثلاثلا ىنعملاو
 اهيف ةأرملا ُتّدحتتو . فالتخالا اهيف ٌدوسي يتلا تويبلا لخدت ال ةكئالملا

 . ةشخوتم هحور نأ ىنعمب ةيشحوب لماعتي لجرلاو ٍةحراج تاملكب

 . ةكئالملا سيلو نيطايشلا لحم هِذهف

 وأ يناثلا ىنعملا وه دارملا نوكي دقو « ٌّيوق ىنعملا اذه ٌلامتحاو
 نحن  انّتاحالطصا ٍبَّسَحِب ِكرتلا نم ىلوأ نكمأ امهم عمجلا ّنكلو « ٌتلاثلا

 .  ةّيهقفلا مولعلا ةبلط

 « هب مامتهالا ًاعيمج انيلع بجي ريذحت هيفو : مهم مويلا ثحب نأ ُدقتعأو

 نعو انع ةيهلإلا ةياعرلا ذي تضرعأو « انّبويب ٌةكئالملا ترجه اذإ انل ٌليوف

 نيذلا انلافطأل وه دشألا ليولاو ؛ هّيمحرو هللا ٍلضف نم هذه تلخو « انتويب

 . ةحيحص ةيبرت مهثيبرت ًاّدج ريسعلا نمف « ٍتويبلا هذه لثم يف نوشيعي

 ةجوزلاف « ةنينأمطو ًانكس ةيجوزلا ٌتيِب نوكي نأ وه نآرقلا هديري ام َّنِإ

 . اهل ٌنكسوهو جوزلل نكس

 ةمحرلا اهيف لزنت الو « يصاعملا اهيف عقت يتلا تويبلا َّنَأ يف بير الو

 اهدوسي لب « ٍةنينأمطو نكس تويب تسيل نيطايشلا اهرضحت يتلاو « ةيهلإلا

 : - ىلاعت  لوقي ؛ ٌقَلَقَو ٌبارطضاو عله
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 ما هه مع

 هناينُي سس ْنّم أ ٌريَخ ٍناوضرو هلل َنِم وقت ىلع هاب أ ْنَمَكَأ ٍ

 , #0 نيملاظلا ٌموقلا يدي ال هلو منهج را يف هب راهنأف راه ٍفٌر افَش ىلع

 ميركلا َنآرقلا نأ ذإ ! « سوسحملاب ,لوقعملل هيبشت ةميركلا ةيآلا هذه يف

 . هب انماهفإ لجأ ص ٍسوسحم مب ًالوقعم اموُهفَم ُهبشُي

 ةّيوق اهناردج تناك اذإف . ةبوق ل ىلع تيب ةماقإ 0 بو

 ميقأ اذإ اذإ .ًاتباث أمواقُم اهيلع ماقُ يذلا فقسلا نوكي نأ يعيبطلا نمف ذ 2 ًادج

 فصاوعلاو .لوبسلا ُنيِهَر ُهءاقب َّنِإف لويسلا قيرط يف داو ٍةفاح ىلع ٌبيبلا اذه
 . يداولا رعف ىلإ ثيبلا ٌراهنا ةفضاغوأ ليس ءاج اذإف

 يأ قولا نسا لعاساف اذ كو نأ انه حضويي نآرقلاو
 هتاجانمو هللا ركذو نآرقلاو ٌموصلاو ةالصلاو ُةدوملاو ٌةفلألاو ىوقتلا اهيف تداس

 نآرقلا مهفصي ْنمِم اهيف منكو « يصاعملا ّنِم تلو  ىلاعت هب طاستالاو

 . "#0 ٌراصبالاو ٌبولقلا هيف ٌبلقتت ًاموي نوفاخَي ظ :  ميركلا
 لانطألا:اييفأ ئرخيو ةحيتم ثوبا ءذهف هيف ًةمكاح اللا ةيشخ تناك

 . هلضفو هللا ةمحرب معنت ةكرابم اهيف ةايحلا نوكتو « ةميلس ٍةروصب
 يداولا ةفاح ىلع ماقملا تيبلا لثم وهف « هيف ىوقت ال يذلا ُثيبلا اّمأ

 . لويسلل ضرعملا
 ال هللاو ١ منه ىلإ ٍةدحاو ٍةفصاعب راهنت هللا نع ةعطقنملا ةايحلاف اذكهو

 ةياده  يتالخألا ٌءاملع اهيّمسُي امك يه ةيادهلا هذهو « نيملاظلا موقلا يدهب
 اهمكحت ال اهباحصأ نعو تويبلا هذه لثم نع ةعوفرم ةيهلإلا فاطلألاف ؛ فطل

 ناعيعلا اهيكسي لب . فهانلا انيطعت ريدك هرم وف سوت كر
 . قلقلاو بارطضالاو علهلاو ُمومغلاو ٌمومهلاو ٌةملظلا اهدوستو « ةكربلا ميدعلا

 ,. ١١9 / ةبوتلا ةروس (4)

 . ”ا/ / زؤنلا ةروس (5)
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  يصاعملا نم اهريهطت بجيف . مكتويبل ةكربلاو ةداعسلا متدرأ اذإف نذإ

 . اهيف ٍةالصلا ٍءايحِإِب اهورمعت نأ مكيلعو

 يف لفاونلا ٍتاولص ٍةماقإ ىلع مالسإلا يف ةددشم تاديكأت تدرو دقو

 دقتفت مكتويب اولعجت الف « ًةعامج ٍدجاسملا يف ةبجاولا تاولصلا ٍةماقإو تويبلا

 نورصحي نيذلا ىراصنلاو ٍدوهيلاب ِهبشتلا نم مكرّذحي ُمالسإلاو ٍةالصلا ةماقإ
 . سئانكلا يف  ةيفارخلا مهتدابع ىتح

 ةدوملا لحمو هللا ركذو ٍءاعدو ٍنآرق ةوالتو ٌةدابع لكيم مكتويب نكتلف

 . ةلّدابتملا ةمدخلاو ةفلألاو

 -  لزنملا ىف ةمدخلا ©

 لجرلا مدخيو « اهجوز ةأرملا مدخت نأ مالسإلا يف ةدابعلا لضفأ

 . هللا ليبس يف ةداهشلا يه ٍناسنإلل ٍةمارك مظعأ نأ نوملعت متنأف ؛ هتجوز

 دو ء.اهجور مدخت ىلإ ةأرملل نأ يرسل بيزاحألا ياطحمو

 تر ةيكي ةيهش رخأ اهعمجت مث , ةدئاملا مّدقَتو 3 يناوألا لسعغتو 3 ماعطلا

 , ("0اهلامعأ ةفيحص ىف نيملاعلا

 َلذقيل لزنملا يف ٌمدخي يذلا لجرلل رجألا اذه لثم نأ اهيف ظحالن امك

 - : ةيهافر يف هلايع شيعيل لزنملا جراح لمعلا يف ٌدكيوأ هتجوز ِةَقَشَم نم
 . ©( هللا ليبس يف ٍدهاجملاك هلايع ىلع ٌداكلا و

 لمشت نأ تدرأ اذإو « تيبلا يف ةمدخلا يه ةدابعلاو ةمدخلا لضفأف نذإ

 نأ كلذ نم مهأو , ةكئالملا اهرضحتو مكتويب ةيهلإلا ةمحرلاو لضفلاو ةكربلا

 ةأرملا ةمدخ باوث لوح ثيداحأ ةثالث دروأ دقف ١١7 ص ١4 ج ةعيشلا لئاسو باتك عجار 0300

 . اهجوز

 . ١7 ص 1١1 ج راونألا راحب (7)
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 ةيوقتب اومتهاف ةكرابم مكتايح نوكت نأو , ًاكرابم ًاليج عمتجملل اوُمّدقت

 . لزنملا يف هللاب مكطابترا

 . ةجوزلاو جوزلا نيب ٍةّدوملاو ٍةفلألا ةيوقت كلذ قيقحت لماوع نمو

 نيَظحَي يتاوللا ءافشلا ييرطو#«ميناجيور اضرب ةرطحي يللا رلاجرلل ىبوطف

 لباقملا يفو - لجو ٌرع- هللا مهنع ىضري ةلاحلا هذه يفف 34 نهجاوزأ اضرب

0 
 ال يتلا ٍةأرملا لاح ةنمأوسأو هتجوز هنع ىضرت ال يذلا لجرلا لاحل ًاسعت

 ير لو يع لهأ نم يهف اهجوز اضر بلجتست

 ٌرمع هيف يضقني نلو « هللا لضفو هللا ةكرب دقتفي لزنملا اذه لثمو

 . كرابم ليج ُهنم ّجرخي نلو « كرابم

 مارحلا لاملا ريثأت ©

 0 و م كلا

 رد ولا هلو ري راسل: حيض )محب ناسا دي هرعت

 - : رانلا نولكأي ءايربألا اهلافطأو ٍءاسنلا نم اهيف ْنَم ىرت اهنأ امك

 ًاران مهنوطُي يف نوُلُكأي امّنإ | ًامْلُظ ئماتيلا لاومأ َنولكأي نيذلا نإ م
 . #20 اريِعَس َنوَلَصْيَسو

 قادصملا انه ركذ نآرقلاو . قادصملا وحن ىلع روكذم انه ىماتيلا لامو
 نولكأي امنإ ٌمارحلا َلاملا نولكأي نيذلا نأ ةيآلا ىنعم نوكي هيلعو , حضوألا
 :  ( مالسلا هيلع ) يدهملا مامإلا لوقي . أران

 0 ايد ىلَصَيَسَو « اران لكأي امنإف « أكيش انلاومأ نم لكأ ْنَم»

 . ٠١ / ءاسنلا ةروس (8)

 . لوألا ءزجلا نم 478 ص يمقلا سابع خيشلل راحبلا ةنيفس ه9
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 هيلع هللا ناوضر  ريصب وبأ هلأس دقو ( مالسلا هيلع ) رقابلا مامإلا نعو

 اعد ميتيلا .لام نم َلَكَأ نمو - : لاقف .رانلا ٌدبعلا هب لْخْدي ام رسيأ نع

 0 ا ميتيلا حنو

 وهو ٌسْمْخلا يدوي ال يذلا تيبلا ىريف « ةريصبلا ُنيع هيدل يذلا هْنِإ
 - : ققحتي امدنع كلذ دهاشي ؛ ًاران نولكأي هيف لافطألاو ةأرملاو قرتحي

 . 2104 ديدح مويلا َكّرَصَبَف كَءاطِغ كنع انْفشكف ١)

 يف عضوتف ةمايقلا موي يف َمنَهَج ران وه اينَّدلا ٍةدئام يف ٌزرلاو محللاف
 هذه ران هنكلو هولكأ يذلا مارحلا لاملا ٍلئنيح نولكأيو ةرفسلا هذه سفن منهج

 وعلا

 ءالؤهو ؛ ةداعسلا هلافطأ لاني نأ ٌديعب ذِإ تيبلا اذه لثم لايعل ليوو

 - هدالوأو هتجوز  ةمايقلا موي هل نوّدصتيو هل ًءادعأ نونوكيس لايعلا

 82 2 - 5 ها ع 5 3

 . ؟ مارحلا لاملا انتمعطأ اذامل ملاظلا اهيأ :  هنوبطاخيو

 . ؟ ًاران انتمعطا اذامل

 ملف « لالح لام ْنِم انمعطتإ َكيلع ناك يذلا َسْمُحلا ٌدُت مل اذامل
 . ؟ يصاعملا وحن انُهَجوَتو « ةدابعلا ىلع ُلابقإ انيدل نكي

 . مارح لام نم انّتيطعأ امب ةداعسلا انتمرح دقل

 يف راهن ليل حدكي ناك يذلا وه ٍةمايقلا موي ءايقشألا ّدحأ ّنأ انئاياور ٌرِكذت

 هللا نم نوبلطيو هنونعليو  ةمايقلا موي  هنوداعُيس مُهنكلو هلايع لجأ نم لمعلا

 ةبتكملا تاروشنم نم ةيرجحلا ةعبطلا نم 001 ص ١ ج يرونلا ازريملل لئاسولا كردتسم ٠١
 . هريسفت يف يشايعلا نع ًالقن نارهطب ةيمالسإلا

 .١7/قةروس )1١(

 نإ



 لعجو مارحلا .لاملا نم مهمعطأف « سمخلا قح ٌّدؤي مل هنأل , هنم صتقي نأ

 . ةيساق مهّولق

 هتجوز تانعل قرخأ ةهج نمو « لابولاو رازوألاو سؤبلا ةهج نم هيمي

 اَبَه ةانلعجف لَمَع نِم اوُلِمَع ام ىلإ انمِدقو إ» :  ىلاعت  لوقي « هلافطأو
 , 34 ًاروشنم

 ةديج ٍةروصب نودبعتي سانلا نم ٍةفئاط نع ثدحتت ؛ ةميركلا ةيآلا
 َمامإلاو ًءالبرك اورازو « اوجَحو . اوماصو « ًةالصلا اوماقأ دق مهف , ( ًايرهاظ )

 ّسلاجم اوماقأو ؟ اهريغ نم مظعأ ةرايزلا هذه ةليضفو ( مالسلا هيلع ) َنيسحلا

 قداصلا مامإلا هفصي يذلا لمعلا وهو , نيسحلا مامإلا ىلع اوكبو « ِءازعلا
 , "9 ءاضيب للحب ةمايقلا موي نوقلأتي هباحصأ لعجبي هنأب ( مالسلا هيلع )

 ةفاك لّوحت ىلإ يّدؤي ام اذهو . نيرخآلا قوقحو ًمارحلا لاملا اولكأ مهنكل

 « نورخآلا مهنم ٌرْحْسَيو . مهيديأ ولختف مهّلاومأ اولكأ َنيِذلا ىلإ مهلامعأ

 نع لاومألا اولصحتسا مهنأل « مُهَلامعأ مُهَّلايع لكأ نيذلا مهنأب مهنوفصيو

 موي عفدي نأ وه هيلعو . ٍفرت يف اهب اوشاعو مُهَلايع اهلكأف  مّرحم ٍقيرط
 هريصم نوكيف . لمع نودوه ىقبيو هلامعأ يطعي نأ يهو تامارغلا لصفلا

 . ةمّدقتملا ةميركلا ةيآلا كلذ نيبت امك منهج

 ٌلوخد َّنأ اومّلعاو هورذحاف ءٌبعص ٌرمأ ناسنإلا ٍةمذ يف سانلا تح ءاقب َ
 يفو « ًةّدوملاو ةكربلاو هللا ةمحر اهنع ٌبِهْذُي مكتويب ىلإ مارحلا ( لاملا )
 نآلا هلجأ نم ًاريثك حدكت يذلا لفطلا اذه سفن ٌموقي نأ ىلإ يّدؤي ةياهنلا
 : منهج لهأ نم كلعجيو , ةمايقلا موي كعب

 )١١( ناقرفلا ةروس / 3 ,

 ص ٠١8 اهدعب امو ,
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 ثلاثلا لصفلا

 لامعألا مسجت ©
 ةرسألا مهافت ©
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 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ةيسدقو مالسإلا يف عازتلا ةهارك ةدش ىلإ انرشأ ةقباسلا ةرضاحملا يف

 ,لهأل ةزرابلا تافصلا دحأ نأ ميركلا نآرقلا ركذيو « هيف ةوخألاو ةفلألاو ةدوملا

 ةقاعلا هذه ةيلوؤسم مهتم لك يقليو نوقلي امنع ممن ايف يالا وه مده

 نم صاصتقالا مهنم لك بلطيو « نيرخآلا يتناع ىلع منهج مهلوصخدو

 , ًافعاضم ًاباذع مهنم لكل َّنأ بضاغلا يهلإلا باطخلا مهيتأيف « ٌنيرخآلا

 ٍةءاسولاب مهيلع درلا ىلإ ن نيرخآلا نوعفديو نينمؤملا نوذؤي ايندلا يف اوناك مهنآل

 اهيف اوكراَذ اذإ ىتح اهنْخَأ تنل َأ تلخد املك ) : - يلاغلد لاق ةلباقتملا

 ؛ رانلا نم ًافعض ًاباذت مهتآف انوُلَضَأ ءالؤه اير مُهالوأل ْمُهارخأ تلاق ًاعيمج

 نانو نوملعت ال وكل تخل لكلا لاف

 . ريصقتلاب رارقإلا ضفرو مهيب اميف عزانتلا رانلا لهأ بأدف نذإ

 - : لامعألا مسشجت

 يذلا تيبلا نأ وه رمألا نوكي انه لامعألا مست كوتا متدروأ اذإو

 كنا لوفي يورلاف ويصقلات نارقألا اسمعو لك فلو ٍناجوزلا هيف عزانتب

 ىلع يقلي وهو كلذ لشثمب همهتت ةجوزلاو « يل سؤبلاو ءاقشلا تبلج ىتلا

 تاءاسإلا لدابت دهشي يذلا تيبلاو ٍدالوألا فارسا نع ةيلوؤسملا اهقتاع

 )١( فارعألا ةروس / 78 .
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 قويهو 0 يف ثيبوه- 2 ذايعلاو د 0 ةئيذبلا ةاطلكاو

 معا
31 

 , ٍةدحاو ٍةلمعل ناهجو ةرجخآلاو انّدلا نإ - تاجوزو ًاجاوزأ  مكل لوقأ
 . ايندلا هذه سفن ُنِطاِب يه ةرخآلاو , ايندلا يه رهاظلاف

 رانلا ةبقاعلا تناك اذإف « ٍةرخآلا يف هئقيقح ٌرهظت هذه يف عقي امف

 . 224 . . . مكيديأ تمدق امب كلذ 8 - : انلامعأ نمف اهتامقنو

 :  ًاضيأ نحن انلامعأ نمف اهُروصقو اهُروحو اهُميعنو ُةّنجلا تناك اذإو

 بطاخُي ٍةنجلا يفف 274 ةيلاخلا مايألا يف متفلسأ امب ًائينه اوبرسشاو اولك »

 اينّدلا يف كّرابملا ناضمر رهش يف اهؤمتمدق يتلا يه معنلا هذه : نومئاصلا

 . ًائيه اوبرشاو اولكف

 لدابتيو امهنيب اهيف ناجورلا عزانتي نأك ا م لا

 وأ- هللاب دايغلا و اهون ةحورلا فنعت نأ وأ « امهنيب اميف مال فخار ا

 . هتجوز حوزلا متشي

 اهاري ةقيقحلا هذه ىلعو « منهج اهُئِطابو , اذه اهرهاظ ٌتويبلا ذهف
 اههجوي ناك يتلا  مئاتشلاو تاءاسإلا عجرتف رئاصبلا حتفُت امدنع اهباحصأ

 فينعتلا سفن بألا ىلإ عجريو « اهيلعاف ىلإ سكعلاب وأ مهتاجوزل جاوزألا

 . هلافطأل ههّجوي ناك يذلا

 ٌنوناقوه 4 . . . ٌةمأ تلخد امّلك )ف ٌةميركلا ُيآلا ٌهدع ُتّدحتت ام نإ
 ملهج يف نوعزانتتسف عازب مكتويب يف ناك اذإ هنأ ىنعمب « . لامعألا ٍمسجت

 زبانتو نعالتو بابسب مكتويب يف مكنيب اميف لماعتلا ناك اذإو « مكنيب اميف ًاضيأ

 7 ”١85 / نارمع لآ ةروس قفز

 . 54 / ةقاحلا ةروس (؟)



 ام لكو ؛ كانه كلذ سفن نودهشتسف  هللاب ذايعلاو - برض وأ ةئيذبلا تاملكلاب

 رهظي ثيح « تيبلا يف فاج لماعتو ةظلغو ٍةسوبع نم كانه هدصحن انه هعرزن
 قارتحا كانهو فيكتو قارتحا انهف ؛ اهرانو منهج يف لماعتلا اذه مسجت

 . فيكتو

 : مهنع ٌميركلا نآرقلا ٌلوقي ام ىلع ةنجلا لهأ لاح سكعلا ىلعو

 ةيويحلاب نومعفم مهو (4 َنيِلياقتم اهيلع َنيِكتُم ٍةنوُضوَم ٍرْرَس ىلع ل -
 . #0 ًامالَس ًامالَس البق الإ ًاميثأت الو ًاوغل اهيف نوعمسي ال »8 - :نيفكلاو

 ىلع ًاضعب مهضعب ركشتو يثب لس ٠ ابابّس الو ًاوغل مهدنع دجت الف

 ,لفأ ًافص هذه ةنجلا لهأ نم نيرخآلا .لعجل مهنم لك اهمدق يتلا ةنوعملا

 يف دوست ةفلآلاو ةدرعلا تناك اذإ هنإ : : انل لوقي لامعألا مسجت نوناقو 3 ٍميعنلا

 هركشتو هل مستبتف « ماعطلل اهخبط ٍةدوج ىلع ُهتجوز ركشي ٌلجرلاف ام تيب
 . ماعطلا اذه هيلج ىلع اهرودب

0 3 

 ٍفرطلا ٍقالخأ بيطب ٍِتيبلا ٍءاوجأ بيِط للعي امهنم لك ناك اذإو

 اذه مسجتف « ريصقتلا ةيلوؤسم المحتم لباقتملا ٍراذتعالاب وه دريف , بيانم

 ةفص نع ةئّدحتملا ةمَّدقتملا ةميركلا ةيآلال ًاقادصي ٍنانوكي امهنأ وه عضولا
 . ةنجلا لهأ

 يف معن ىلإ مكلامعأ ٌليوحت هنأش نماامب ًمايقلا مكُتتُس نكتلف نذإ

 . ةنجلا

 , 18-15 / ةعقاولا ةروس (4)
 , 758-78 / ةعقاولا ةروس (5)



 : ةرسألا مهافت ©
 . ريصقتلا ,لبقتو ءانثلاو حدملاب - لزنملا يف ذ  مكليب اميف لماعتلا نكيل

 دب كفو نع نونا سبا عيذلا اقع وراها راع ةنورلا لطفا
 لاعفنالا مكل يغبني الو  مُسِْضَع اذإ ْنَأ ءاجرلا ةغلب مهبطاصخأو  ٌةداع ٍةروصلا
 ىلإ اوردابف  مكنع ٌرٌدصت نأ يغبني الو  ةحراج ٌتاملك مكنع ٌتردص وأ -

 اوعضخآو ٍريصقتلا ةيلوؤسم اوُلُّمحتو « مكنع ٍبْضْعلا لاوز ّروف ٍراذتعالا
 ةسردم َنوكي نأ بجي تيبلاو « يتاذلا ٍءانبلا نم عون انه عوضخلاف , كلذل
 ٍءاسنلل يقالخأ مّلعم لضفأو ٌيقالخأ باتك لضفأو ٍةسردم لضفأ لب ءانل
 . ةضاخ

 َّ ةجوزلا َنِموجرأف «راذتعالا ضف رو يس ٍلمعب لجرلا ماكقاذأب

 و سوبغلاو يلاعتلاو ٌرجاهتلاو ةاذيإلا بئَجتتو ٍراذّتعالا ىلإ وون ٌردابت

 1 نجلا لهأ يقالخأ نبي ال « رانلا لهأ قالخأ نم هذهف لسكلاو

 كسب ّنوكي نأ لجأ ْنِم ٌلمعاف ةنجلا لهأ نم َنوكت نأ ٌتدرأ اذإو
 , ٍطاشنلاب ًامعُفُم

 ريصقتلا لمحت ىلإ رخألا ردابيلف ٍراذّتعالا نع ٍنيجوزلا 0 محا اذإ

 .رخآلا ىلع ريصقتلا ة ةعبت 7 ِءاَقلِإ بنجتو ٍراذِتعالاو

 , اهيفرط ٌدحأ م َمجارَت اذإف , ٍتاعارتلا فلتخم يف ًةداع لاحلا اذكهو

 اهنا نأ نيفرطلا عجارت مدع ىلإ عجري عازتلا ِءاهتنا ع

 ررسسلا ٠ كلت ىلع سولجلاو اهتيويحو اهميعنو ٌةْنجلا متدرأ اذإو

 وأو عازب مكنيب عقو اذإ مكنم لك ( ُتَْيِل) عجارتيلف نيلباقتم ؛ ةنوضوملا

 . ةّدِجاو ٍةعاسل ئتح ِتيبلا يف عازنلا ٌرمتسي ال نأ ىلع اوصرحاو « أروف
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 «ةليساو نوك نأ ةأرملا ىلعو « ةلوجرلاب يّلحتلا لجرلا ىلع بجي

 داكول يح اهكوزل عضاوتت امدنع كلذك نوكت اهْنِإ لوقي نآرقلاو ًاقح

 ةأرمللف 20 هللا ظِفَح اَمِب ٍبْيَغْلَل َتاَظِفاَح تاَنِناَق َتاَحِلاََصلاَف 9- : دم

 ! تايلضاح نركلا نازنلا 305 علاش

7 7 : 
 . ارصقم ناكول ىتح اهجوزل عضاوتلا : ىلوالا

 « هبايغ يفوأ اهجوز روضح يف ِنلَعلاو ّرسلا يف معلا ظفح : ةيئاثلاو

 ٍقيقش ىتح مراحملا ٍريغو اهجوز ماحرأ لباقم يف لياكلا باجحلا مزتلت يهف

 يف اهجوز ٍبايغ يف ديجلا لياكلا ّباجحلا ٌةمزتامو ٌةفيفع يهف ؛ اهجوز

 : ناكم لكو ةسردملاو قاقلا

 . ( ةحلاصلا ٍةأرملا » فصوب وخلا يه هذهو

 ضفخت نأ يهو ىلوألا ةنفاملا ف ةميركلا ةيآلاب يداهشتسا د درومو

 تيبلا يف ٌفالتخا عقو اذإ اهجوزل اهخانج
 ول ىتح يعيبط ٌرمأ اانا هعوقوو «

لصملا لاحم اذهو «.لاصأ هوقو ندير ل نيجوزلا الك نك
 . يقيقحلا .م

 - ةجوزلا اميس الو امهدحأو أ نيجوزلا ىلع بجي هنأ م ميركلا ُنآرقلا ُدُكْؤُيو

 فالتخالا زان دمخت يكل , توكسلاو حانجلا ضفخو ,عجارتلا م مازتلا
 جيجأتف ٠

ا لاعشإ قيقحلا يفوه ران ذه
مُكَسْفْلأ اوُق اونمآ َنيِذّلااَهّيَأاَي » : جر

ْ 

 ةَراَجِحلاو ُساّنلا اًهَدوُقَو ًاراَ ْمُكيِلْمََ
20# . 

لق يف يتلا تافصلا لئاذرو سانلا مه رانلا هذه ٌدوقوف
 . مهبو

 ىلإ يدَؤُي هنأل تيبلا يف عا جيشا تانتجا بوجو ينآرقلا ٌقطنملا ُدكْؤُيَو

رجت اذإو « مُكديصخش ُرّمديو , مُكيييه باهذ
 - ناسجوزلا هللا حمس ل ًا

امُهنِم ّيأل ىقبت ال ِرَحآلا ىلع امهدحأ
 . رخآلا نيع يف ( مارتحإ ) ةّيصخش 

 . 74 / ءاسنلا ةروس (59)
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 اهل مكح ال يتلا ةارملل اسعتو « هتيب يف هل ةبيه ال يذلا لجرلل اسعتو
 ناك اذإ عيليتست ال ملف « ةيويحلا ُدِتفي يذلا يبل ًاسعتو ء اهجوز بلق يف

 . عمتجملل ٍطيشن ٌباشوأ باش ٌميدقت تيم اهُبلق

 هنرخاو ايدل للحل ىف القط تركي نأ نكمي ذل قرح كتاقلا لعتلاو:
 اهلكمي ةريسكلا ديلا: .سانلا َنيِب لوادسصملا .لوقلا بّسٌحيو . نيرضعأللو
 طاشتلا فتش كلل نعتز داع يسكالاتلقلاو لمعلا

 : هنع يور ٍيدح يف ( مالسلا هيلع ) رفعج نب ىسوم ٌمامإلا لاق

 وهف ©: ةّرخآلاو اينّدلا ّنِم كظح ِناعنْمَي امهنإف ؛ لّسكلاو ٌرجضلاو َكاّيِإ ١

 بطاخي « طاسشنلاو ةيويحلل ًايعاد لسكلا نع ًايهان انبطاخي ( مالسلا هيلع )
 رطيسي لسكلا عدي ال نأ جوزلا بطاخيو ء اهتيب يف لسكلا بنتجت نأ ةدّيسلا

 .؟ةرجخألاو اهثدلا سخن م انمرخي كلذانأل ؛ هيلع

 تابجاوب مايقلا ىلع ردقت ال ةّيويحلل ةدقافلا ها رعلا نأ حضاوو

 . تيبلا ٍنوُؤش ةياعر الو داما«

 . عمتجملا يف ٌدئاز وضع ٌلوسكلا ّلجرلا نأ ًاضي حضاوو

 « مكر َبَهْذَتو اوَُشْفَتَف اوُحْرانَت الو ظ : ٍنآرقلا نادر
 . !؟ مكحير ٌباهذ ينعي اذام

 وام سا طم كما ملسملل نإ
 يتيثوسلا د ا ل امل « نيد ٌريلولا

 7 اهل

 (ِتيبلا يف ) همالك ىلع ( لاذقتبالاو ) ُةكرلا ئغطت يذلا ّلجرلا موتي ال
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 . ١ اهُموَشُتو وه هتيصخشب الو قحلت ةءاسإلا َّنِإ لب ؛ هِيجوز ىلإ ٌءيسُي هلأ
 , اهجوزل ةحراج تاملكب قطن امدنع اهُليلغ درب هنأ ةجوزلا روصتن الو

 . اهجوز بلق نم ٌجرخي اهّبُح ْنَأ يه اهب ٌقحلت يتلا ىلوألا ةراسخلاف
 يذلا .جوزلل ًاسعتو , اهجوز بلق ىلع اهل مكح ال يتلا ةجوزلل ًاسعتو

 . هّتيب يف هل ( ةبيه ) مارتحا ال

 يثبدحل َنوعمتسي نيذلا َنِمو سلجملا اذه يف َنيرِضاحلا نم وجرأ يننإ
 ُنْيبُي نآرقلاف « ًامئاد مهيعأ ٌبصن ةميركلا ةّْيآلا هه اولعجي نأ مارا باق
 ةفاح ىلع سلاجلا صخشلا .لاحب اههيشيو فالتخالاو .عازتلا ةروطخ ةَّدِش

 اجر جالا ارّوصتف  مُمهج يداو د نآلا اسنه نكي مل اذإو هج ياو

 ةرخصلا اميف هيف رانلا َلاعتشا َنوُدَهاشُت داو ةفاح ىلع ٍةرخص ىلع مكسولج

 . يداولا اذه ٍرْعَف يف متنأ َنوطقستف اهنحت ام راهني اهيلع َنوُسِلجت يتلا

 ةفلألا نأ دكؤيو ؛ نأ ٍريثأت ) ةقيقح يه هذه نأ حضوي نآرقلاو

 مهيلع  ىلاعت هلا ندي نملسلا كدر ةميظنلا معنلا ىدحإ يه ةذوملاو

 - : اهب

 ذِإ مكيلع هللا ةمعن اوركذآو اوُرََ الو اصيب هلا لبَحِب اومِصتعآو »

 نم ٍةرْفح انش ىلع منكو ًاناوخإ هتمعنب مثحبصأف مكيولق َنيب لاذ ةادعأ متنك
 , #1 نوُدتهَت مُكلعل هِتايآ مكل هلل ُنّيرُي كِلذك اهنم مكذقنأت , ٍرانلا

 000 « مالسإلا ردص يملسم بطاخت تناك نإو ةميركلا ةيآلا

 نيذلا نيجوزلا ىلع نأ -انيحب عوضومب قّلعتي اميف - ٌلوُقَتو « ًاعيمجانل
 ةاوعديو كلذ ىلع ًاريثك هللا اركْشَي نأ ةدوملاو ٌفالتنالا هدوسي تيب يف ٍناشيعي

 تيبلا ماعفإ ىلع هتجوز ركشي نأ جوزلا ىلعو « ةمعنلا هذه ماودل  ىلاعت

 . ٠١ / نارمع لآ ةروس (9)



 ٍةّبحملا رفاوَتِل هيلع ًامئاد َينْث نأ اهرودب ةجوزلا ىلع اميف ةّدوملاو فطعلاب
4 

 . هيدل ةفلالاو

 . الق امهُركش ناكل ٠ راهن لل ةمعنلا هذه رك ًامزلا وو

 ىنعملا 0 يتلا ةيآلاو لمعلا مّسجت ٌنوناق ْمِضْن امدنعو

 ٍنيذللا نيجوزلا نأ يقالعألا ةيدلا جوزلاو ناسللا ةطيلسلا ةجوزلا نأ وه

 ! ٍرانلا فاح ىلع نوسلاج مهتاملإ هلا ذايعلاو امه امين ناعزات

 ا ينراخلا يقانأ

 . توملا درجمب باوجلا

 ايؤرلا ماع يف ُهرأرف ؛ ّتامو ٍتهاش نم طقس ًاصخش َّنأ ( لقي )
 الو ركبُم الأ مل ينإ : مكل َلوقأ نأ مكيفكي - تال ملا رع علاج
 طسو ثعقو « يتهاشلا كلذ نم ٌتطقس نأ درجمبف «ربقلا ةطغض الو ريكت
 . !! ملهج

 ::.نارمأ نتي: يدلاو ىضقنت ايدلا نإ ةذّيسلا اهنا ء كيلا اهل

 ناسنإلا ٌبِسكت تافص يهف ؛راشيإلاو حماستلاو ةيحضتلا : لوألا

 يف نم بذجي ء رشحملا ٌفص لخدي امدنع رمقلا لثم قلأتي هلعجت ًةينارون
 . هيلإ رشحملا

 . ميحجلا ٌُباذعو ةنجلا ُميعنوه : ىناثلاو

 . ةيناف يهف « ايندلا ام

 .مّددتملا ني اوسأ ددملا هن خصما ةجرد غلب اننيب اميف ٌفالتخالاو

 ..هقباتسنف اوس اذهو ٍفظوملا َّنِم + ارينا اتيياكلاو و مالا نو ارا ُمّلعتملاو

 هلمع يف ٍصصختلا نم ةمّدقتم ًةجرد لصو دقو روتكدلا َدّيسلا اذه ىرنف

 مارس عيا يو قلق دن ملقم كلو 6 ايف ًاضيأ ةئسح ةيعامتجالا هقالخأو
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 ىرتو ! ِتيبلا جراخ هَتَريِس نّسحو هملع ْنِم .مغرلا ىلع اهب َُقَحْلا يذلا ىذألا

 اهجوز َبلق حتفت امدنع نكلو . اهتاليثم عم لياعتلا ةلسح ةرضَحَتُم فَقَدْ
 . !! تيرفع ىلإ هيف تلوحت دق اهّدجت

 نع ٌفِشكت عمتجملا يف ةلوادتملا ةلثمألا ْنِإ : سفنلا ٌءاملع لوقي
 ,لاشمألا ّدحأ مكل لقنأ انهو « رابتعالا نيعب ارد لاحلا وه اذكهو هِراكفأ

 - ٍربنِملا ىلع وهو زيوماتلا نب تلط ايت نأ وهز. م ددفلا اذه يف ةيماعلا

 ٍصخش ِء ءانثتساب ًاعيمج اوماقف « هّتجوز نع ضار ريغ مهنم ناك ّْنَم موقي نأ
 اذه يف انرثع دقلف . هلل ٌدمحلا : ناقز كلل  يلظيحلا ينل + نيساو
 ,لجرلا اذه ثوص ٌمفترا اهدنعو « هتجوز نع. ضار ٍجْوَز ىلع .عامتجالا

 ترس البق تحوز نأل « مايقلا ٌعيطَتْسأ الاننأف « 9 ىدسابآلا لئاق

 . 1! ىلجر

 الن فزع تاكل ايفار اهوزوجت ةاكاو نال :ناعوش الف

 . اهجوز نع لماكلاب ًةيضار ةجوز دجتت

 جمد نيب نيملسملا نم نينث | نيب از ٌمقو اذإ هنأ استاياور دكؤت

 رذتعي نأ وه موسرملاو « . لولا .موبلا يف احلاصتي نأ وه بجاولاف « هتجوزو

 . رصقملا وه اهُجوز ناكول ىتح ةجوزلا ٌرِذتعت ْنأ : يأ . ريبكلا ىلإ ٌرْفصالا

 الإو . لوألا مويلا يف .حلاصتلاب ٌرمألا ٍفيرشلا ثيدحلا يف درو دقف

 ةنيغضلا لات ربكألا بهذيلف الإو « اهبف ريغصلا رذتعا اذإو ٠ يناثلا مويلا يفف

 ٌذايعلاو ةسراح تاهل اميدعازدمو ريع تكيوملا اطقلا ناك ولا معا قدبلاو

 . ىرج ام اوسانتيو , حماستلاو ءافصلاب يلحتلا امهيلعف - هللاب

 0 سا ا ركض

 /ا٠٠١



 , 2")اهنم ٍةرشع نم رثكأ هللا هّمِحر  ينيلكلا ىور يتلا ةفيرشلا ثيداحألا
 . اهنم َنيِثالث نم رّثكأ ّيسلجملا ةمالعلا ىورو

 + ةفيرشلا ةيفاحتالا له يف زيدتتلف ٠ انِالوأو اناينُد رم متهن ال انك اذإف
 هده لاول نأ تفيفم لفالا نفع انمالسإ هّبِحوُي امو هّلوقت امب ٌمتهنو

 . !؟ دحلا اذه ىلإ عزانتن املف , ٌتاعازنلا

 َّنِإف « يّداملا بناجلا ريفوت يف ٌقاشملا لمحت تنك اذإ ؛ ٌجوزلا اهي
 . لزنملا يف كلذ لثم لّمحتت ةنيكسملا َكتَجوز

 يعضف « هيف نيبغرت ام لك َةيبلت عيطتسي ال كُبوز ناك اذإ , ٌةجوزلا اهتيأ
 . !؟ سبالمو ٍبَهَأ ْنِم هتيديرت ام ّلك ءارش نيعيطتست له يفرعتل هُّلحم كَسفن

 . !؟ خارّصلاو ٌرجاهتلاو ٌرجضلاو كينعتلاو ٌازنلا اذامل نذإ

 ميدقت ناديرُت امدنع - امكنيب اميف رواشتلاب اموقت نأ هللاب امكيلع ٌمسقأ
 نود  هّلمع ٌبجي يذلا مال باصعأ ٍءودهب ريكفتلاو  امكتنبا سرع ٌزاهج
 . ةكربلا هُدَقْفَ قفا ةّقشملا غلاي ٍزاهجلا اذه ُةَئيهتف - ,لّدابتم ٍفينعت

 : ةرجهلا باب « رفكلاو ناميولا باتك 2 ” ج يفاكلا نم لوصألا 2
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 نايا اسفا

 بنذلا دايتعا ©

 ةعاشإو باجحلا ءوس ©
 داسفلا

 بنذلا غيوست ©
 ناتهبلاو ةبيغلا ©



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 بنذلا دايتعا ©
 ٍفاطلألا مطق ىلإ ٍةيدؤملا لماوعلا نم ِتيبلا يف ٍةيصعملا (ثباكترإ)

 . ٍتيبلا وأ صخشلا نع ةّيهلإلا

 انئحب ٌدروم سيل اذهو . رئاغصلاو ٌرئابكلا اهنمف «  ماسقأ ٌبونذلاو
 6 5 7 7 كسا م 3 5 35

 ناك « بنذ هنع ردصي ةرم ناسنإلا نا ىنعمب « اهريغو ةرمتسملا اهبمو « نألا

 . هُتجلاعمو هنم ٌةبوتلا ُبجت حلاص ريغ لمع اذهو ًانايحأ - هللاب ًذايعلاو  ٌبِذكي
 , ملظيو ٍتاعئاشلا ٌريثُيو ٌباتغيو ُبِذكي ًالثمف . هيف ًارمتسم نوكي دق نكلو

2 

 : موي لك اذكهو

 ةدش ميركلا نآرقلا نْييي ةريطخ ًةلاح لكي ةيصعملا يف رارمتسالا اذهو

 تايآب اوُبّذَك نأ ىّؤّسلا اًؤواسأ َنيِذَّلا دب ةَِقاَع ناك مث م : - ىلاعت هزار ارح

 . 204 نوُؤرِهتْسَي اهب اوناكو هلل

 ٍءيش لك راكنإ ىلإ مهّلاح رجني نأ يصاعملا ىلع نورِصُي نيذلا رذحيلف ٍ
 مامإلا حضويد 4 تافارخ هبسحيف , ءاملعلا رقي امو بارحملاو ٍربنملا بيذكتو

 ّجَرَخ ّلجرلا تنذأ اذإ ) - : هل هنأ تاياورلا نم ديدعلا يف ( مالسلا هيلع ) قداصلا

 « هبلق ىلع ٌبلِغَت ىتح « ثداز ٌداز نإو ٌتحّمنآ بات ْنِإف « ُءادوَس ٌةّتكن هبلق ىف

 ) )1١مورلا ةروس / ٠١ .

١١١ 



 6 اا اه حِلْفُي الف

 نع كانط مكتايح يف َبونذلا اوبنتجت نأ اعيج وكم تلطا اذل

 . بنذلا يف رارمتسالا اورّدحآو ًاروف رمألا اوكرادتف « ٌبنذ مكنع

 , ناسنإلا بلق ةراثإ ىلإ يّذؤت - ةرم - اهلأ وه بونذلل ٌرَخآ ميسقت كانهو

 كلذ رانأ تلق زا دعا تانقاوأ ,ٍدحأ ىلإ يرد 5 ةرظن رظن اذإ ًالشمف

 . بْنَلا َنِم ًايلاد ًابيهت كانه نأ نع بعت ةلاحلا هلهو « هيد ًايلخاد ًاعارص

 ًاونمأ لاخلا حيصيو « بنذلا نم بيلا نم ةلاحلا وذه لوزت ىرخأ م
 ىلع َموادملا َّنَأ اميف . ًادج ٌةبعص انه ةّبوتلا لآل بنذلا ىلع ةموادملا ني
 رميا ةووسي ةيرتلا ىلويتدق كنذلا

 ؛ داسفلا ةعاشإو باجحلا ءوس ©

 مازتلا ٌلَماجتت ةأرمإ نأ نأ ًةرم ظحالن ( يلاتلا لاثملا حرطن ) كلذ حيضوتلو
 , حيحص ريغ لمع كلذ نأ ُملعت يهو , جامذ لفح يف حبحصلا باجحلا

 . يلخاد ٌعارص اهيدل ثدحيو يكبتو هنع بوتت لفحلا يهتني امدنعو

 اهيدل لوحتي حيحصلا باجحلا . 0 ا رخا ح
  ًاضرف تناك ول ىتحاانّزلا ّنِم اوسأ اهلمع حبصيف « ٍداتُْم رمأ ىلإ - ًايجيردت -
 اهسفن اهنكل ٠ َعيبقلا لمعلا اذه بكتري نم فنعتو انزل مسا نم ىّذتت ةفيفع
 يدترت اهنيز يدم ةجّربتم ُجرخت امدنع هن اوسأ وه امب - هللاب ذايعلاو موقت
 ىلإ ٍةئيهلا مله ىلع لكاتو"“ , اهْيقاس نع ٌفشي ٍبَروَجو ٍةريصق ريصق مامكأب ًاصيمق

 هيف نأل « انزلا نم أاوسأ لمعلا اذهف . ينل كا عيفتو تالختتو ملال
 , ءاشحفلل ةعاشإ

 كشخه جس سس سس

, 1” 
 مقر ثيدحلا بونذلا باب , رفكلاو ناميولا باتك

 ١) ج يفاكلا نم لوصألا ١ 3
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 َنيِذَلا نإ 9 - : - ىلاعت  لوشقي « ٍةشحافلا سفن نم ٌريكأ هذه بنذو
 ايئدسلا ي م باد مه اون َنيِدلا يف ُهَشجاَْا عت نأ نوي

 . #20 ةرخآلاو

 يذلا ٌبساكلاو 3 ءاسنلا نم ٍمراحملا ريغ ىلإ رظنلا ب د يذلا ٌتاشلاف

 . ةشحافلا عي نأ َبحُي امن نهعم كحضلاو نوح يف بر

 لثم يلتبي نأ وهو ءايندلا يف : لوألا : باذعلا ني ٍناعون لمعلا اذهلو
 نر وول يف رخآلاو ؛ ( ايندلا يف ) ٍةشحافلاب صخشلا اذه

 ٌبنذ انّزلا 93 نم ٍمغرلا ىلع اهيف .عوفولا ْنِم ماوسأ ةشحافلا ٌةعاشإو

 قلي َكِلُذ ْلَمْفَي ْنْمَو + - : هنع لوقي ميركلا نآرقلا نأ ةجرد ىلإ ٌميظع

 , #20 اماَنأ

 «زاعلاو ُهّلَذلا مهوسكت ًاضيأ كانهو « منهج امهريصم ةينازلاو ينازلاف
 ىذأتيف ٠ اهنم جرخت ةياغلل ةشتن ًاحير مهتاروعل نأ ةفيرشلا ثيداحألا يف أرقنو

 . «©اراثلا لهأ اهنم

 ةديزتم ةجربتم- ةأرسلا جرت نأك « كلذ نم اوما ةفحافلا ةعاسش]و
 ملعتف ٠ « عراشلا ىلإ - ٍةريصق مامكأب ضيمكو اهيئاب وتس !١ تررضتل

 اذهو 2 عئابلا ناكد ىلإ ؟ ةلاحلا هذهب لخدتو )0 حيبقلا كولسلا اذه تايرخخألا

 ..ركنملا ذهن عاين ايهن اهدرطيو اهي نسبعي نأ نم الدب اهثداحيو اهعراعُب
 نم ًارسأ ةشجافلل ٌجّورملا ميِشمْلا لمعلا اذه نأ دكؤي ميركلا ٌنآرقلاو

 . 19 /روئلا ةروس (5

 . 54 / ناقرفلا ةروس (4)

 خيشلا اهيوري يتلا لامعألا باقعل ةعماجلا لوسرلا ةبطخ يفو جارعملا ثيدح يف كلذ درو )2(

 . « لامعألا باقعو لامعألا باوث » باتك ةياهن ىف قودصلا

 لح



 . بنذلا نم بّبهتلا ًةلاح ندقف نهنكل ٍتافيفع ِتارْقوُم ًءاسن ًانايحأ ىرن
 عم الثم ّنُمادحإ سلجتف مراحملا ريغ روضح يف باجحلا ٍةاعارُم ّمَدَع َندنعاو

 . لماكلا باجحلل ٍةيعارم ريغ ةليزتم يهو ُةحِزامُتو هداحُتو اهجوز قيقش

 , بنذلا اذه نم ٌةبوتلا ُبجتف , رطاخملا ىلع لمتشت ٌةلاحلا هذهو
 . بنذلا ّنِم بْيهتلا ًةلاح َدَقَف نَّمِل ليوو « هتاعبت كرادت نهيلعو

 َبراوَجب ةانسنلا جورب اركتسي ال نأ تانعوألاو .جاوزألا نم وجرأ
 ريمأ هّلاق امل ٌقادصي يه ٌةلاحلا هِلهف ؛ فيصلا لصف .لولح عم ٌةّصاخ ٍةفاَقَش

 لوسرلا ٍةّمَأ ىلع ٍنامز ءيجم نآشب ةتابن نب غبصألل ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا

 مث 706 تايرامع تايساكك و - : ءاسنلا هيف جرخت ( هلآو هيلع هللا ىلع ) مركألا

 ةوسنلا هداه نأو ( ةنمزألا رش » ةنتفلا ٌيمز وه َنمزلا اذه نأ ( مالسلا هيلع ) ركذي

 ,سابللا نم ُرمسُي ام ِءادتراب ّنمزتلاو « ًةبقاعلا هذه نرذحاف . منهج يف تادلاخ

 . ةريصق مامكأ يذ صيمقب نجرخت الو « ِنْيبَروُج ًءادترا رمألا مزلتسا ول ىتح
 .مامكأب نيعارذلا نم رهظ ام ٌنردست ْنأ امإو . هريغب هتلدبتست نأ امن

 . ةيفاضإ

 نم مهألاو . ةعابلا عم نكلماعت لالخ  ةلماك ةروصب  ٍةَّعِلاب َنمزتلاو
 . مُهَنيِب اميف لّماعتلا يف ٌّدجلا نمزتلي نأ ةداسلاو تادبسلا نم وجرأ كلذ

 ةياغب لماعتت اهنأ يه ةةيرقلاو ةمرتحملا ةديسلل ةزرابلا تافصلا ىدحإ

 . أطخ انه مّسبتلاو ٌحازملاف « اهمراحم ريغ عم ةيدجلا

 : لاق هتافو لبق ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) هللا ٌلوسر اهّبطخ ٍةبطخ رخآ يف

 ةعاسلا باريقأو ٍنامزلا ٍرخآ يف ُرْهظَي 1 : ينم كيلا صنو ره ص 1 جابيشلا لئاسو (5)
 تالئام تالحاد ٍنتفلا يف تاجراخ نيدلا ّْن نم ٌتاجربتُم ثتايراع ٌتافشاك ة ةوسن ةنمزألا ٌرَشوهو

 : « تادياخ منهج يف ؛ تامّرحملا تالحتسم « تاْذّللا ىلإ تاعرسم . ٍتاوهشلا ىلإ
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أ اينَّدلا يف اهمّلك ٍةملك ّلكب سيح اهكلمي ال ٌةأرما َهَكاف نمو. .
 فل

 . (ٍرانلا يف ) ماع

 وأ اههكافوأ ًامارح اهّرَشاب وأ اهّلبق وأ اهَمَتلآف لجرلا تعواط اذإ ةأرملاو

 . 29( . .. لجرلا ىلع ام ِرْرولا َنِم اهيلعف « ًةشحاف اهنم ٌباصأ

 يذلا لاملاف « ( ءاسنلا عم ثّداحتلا يف ) نولوقي ام ٌةبسكلا رذحيلو

 يذلا ِتيبلا نم ةكربلا ُبّلسي وهو « ةكربلا ميدع قيرطلا اذه نع هنوبسكي
 . هيف فرصي

 : بنذلا غيوست
 ناب فرتعيو ناسنالا ثني رمق « بنذلا عم لماعتلل رخآ ميسقت كانهو

 ىرت نأك ؛ ؛ ربكألا رطخلا نمكم انهو « هَ حْوَسُي ةرات نكلو « بْنَ هبكترآ ام

 ءادّترا يه ةفاقثلا ةمالع ْنأو  اههجو ( ةنيز ) راهظإ يف رّضحتلا نأ هَ أرملا

 نيب حازملاو ثداحتلا وأ ٍءاسْنلاو لاجرلا نيب طالتخالا وأ حضافلا ٍبَرْوَجلا

 . ( مراحملا ريغ نم ) ٍةأرملاو لجرلا

 بزح وأ ( 000 53 هللاب ذايغلاو د ةبيغلا نانيننألا ُةحوي كفو

 لب « ةيصعم سيلو « ًاّيروث المع هّبَسْحَيو ٍتاماهتالا َهَبَوُي نأ وأ . « ةيهللا

 نم كلذ نأ بسحيو « ٍتاعاشإلا جيورتب موقي !! ًارجأ هيلع هل نأ مّموني

 غيوستلا اذهب ةموؤشملا دراوملا دريف !! « ةساس َنوكن نأ بجي اننأ هو ةسايسلا

 . ةسايسلاو ةروثلا ىوعدو

 . راطخألا لك نِم ٌدشأ ٌرطخ اذهو

 وه ُبنذلاف رك ارق ٍةلماك ةروصب بنذلا ٌبانتجا مكنم ٌبلطأ

 . طوقسلا لماع  ًاقلطم

 . 75١14 ص قودصلا خيشلل لامعألا باقع 27
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 نم بيهتلا ٍةلاح دلاوزب اوحسمست ال نأ مكني بأ نأ وه كلذ نم مهو

 يواهم يف كلذب اوعقت هت نأ مكيلع ًادج ٌريطخف ؛ متبنذأ ول ىتح مكنم ٍبنذلا

 . بونذلا

 مكنم تلازو هيف متعقو اذإ - بنذلا خيوست ىلإ اودمعت ال نأ مكوجرأف

 لي هنا . ةميظع ًاراطخأ مكيلع ٌبلجي ْعي وستلا اذهف  هنم بّيهتلا ًةلاح

 هذهو » « ( مالسلا مهيلع ) تيبلا لهأ ةعافش نم همرحيو ٍةبوتلا نع ناسنإلا

 . « ثحبلا ةمدقم يه

 يف ةدوجوم تاعاشإلا ةراثإو ٍنانهُبلاو ِةبيغلا بْنَ َّنَأ ٌلوقأ نأ يُفِسؤُي

 مهريغو نييروث ْنِم مهريغو َنيِسّدقملا نيفظوملاو ةبسكلا  عيمجلا .لزانم
 ديدعلا هل حرطت دق لب . بولقلا نم ٌهنم بّهتلا لاز ميظع ٌبنذ وهو

 . كلذب ًاريدج ٌرمآلا ناكل « امد ةبيصملا هذه ىلع ًاعيمج انيكب ولو

 ضرعتو « تاوهشلل ةريثم ةنجهتسم ٌروصو ءانغو ىقيسوم اهيف تويب كانه

 . ليبقلا اذه نم ةيئويديف مالفأ اهيف

 مامإلا هلوقي ام اذهف 520 وهذه .لثمل ليد لوقأ نأ انه 0

 صقر هيب يف نكي مل ٌلجر هءاج دق هنأ ىورُي ذإ ٠ ( مالسلا هيلع ) ٌقياصلا

 قنا نلاو اب الاد مامإلل لاقف هناريج ِتيب يف ثدحي كلذ ناك لب ٠ ءانغو
 ري مسع

 ثلطأ اميرف < ةوشلاب نيرتقيو نينغتي ِاَوَج مُهدنعو ٌناريج يلو يل ًافينك لخدأ
 . لعفت ال : لاقف . ّنهل ين ًاعامتسا سولجلا

 ُهُعَمسُأ ٌعاَمسوه امّنِإ . يلجرب هيتآ ةيشوه ام هللاو : لجرلا لاقف
 . ينذأب
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 َكئلوأ لك َداؤقلاَو َّرَصَبلاو ممسلا ْنِإ ط : لوقي هللا ٌتْعِمس امأ : هل لاقف

 . * الوؤسم ُهنع ناك

 يمجع نم هللا باتك نم طق ةيآلا هذه ٌعمسأ مل ينأكف « هللاو ىلب : لاق

 . هللا ٌرفغتسا ىو ؛ هللا ءاش نإ دوعأ ال يّنِإ « يبرع نمالو

 َكْنِإف ؛ كل ادب ام َلَّصو ( ةبوتلا َلّسِغ) ُلَِمْغآف مق : هل (ع) لاقف

ذ ىلع ٌتِيول كِلاح ًاوسأ ناك ام ميظع رمأ ىلع ًاميقم تنك
 هلا ذمحأ « كل

 لكل نإف هلهأل هعد حيبقلاو « َحيبقلا الإ هركي ال نإ هركي ام ّلك نم ًةبوتلا ُهَلَمو

 . ©, ًالهأ

 تببلل ليوو « ةلذدبم ُةّيوهش روصو ءانغو برط لهأ سيل مامإلا ٌةعيشف

 ثّدحتي ُءيّسلا هريثأتف هيف نوربكي نيذلا .لافطألل ٌليوو كلذ ّلِئم هيف يذلا

 « نيطايشلا هيف ٌرثكت ٍتيبلا اذه لثمف , كِذ ُدَكوي مالسإلاو سفنلا ءاملع ُهنع

 مركألا لوسرلا كلذ لع جلي اينع هتكئالمو هتمحرو هللا ةكرب هيف مدعنتو

 . ( هلآو هيلع هللا ىلص )

 : ناتهبلاو ةبيغلا ©

 ةييغلاب ىلتبم ريغ أديب وأ ًاصخش ٌدجت ام ًاليلق َّنِإ : لوقأ نأ ىنفسؤُي

 صاقينألاو « بونذلا ٍرئابك نم يهو « بذكلاو ةعاشإلا ٌهيجوتو ناتو

 ٍةَرَمُه كِل ُلْبَو 8 - : ميركلا نآرقلا هلع لوقي ميظع ٌبنذ  ًابايغو ًاروضح

 , 04 ةَرَمَ
ةاونعلا خبطت نأ كِلذ ٍتيداصم نمو

 ملدا هيانركرو مت 5 

وكل ُهنم رخستف قوسلا ني هارتشا ًائيش وه َبّلجي نأ وأ :هيجعُي
 « اهبجغي مل هن

 . ١ / ةزمهلا ةروس (9)
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 ٍةَدَقوُم ٍرانب قارتحالا هتبِقاع َّنأ نيبو . ٌميركلا ٌنآرقلا ُهنم ُرّذحُي كولسلا اذهو
 . ماظعلاو َدوُلجلا اهباذع يِوُشَي

 َتّيَم وهو نمؤملا خألا محل َّلُكَأ ٌنآرقلا اهربتعيف « ٌةبيغلا ام
 . اهوبلتجاف

 ُبالكلا هيف شيعتو . ٍتاومألا محل ّلكأ ٌدهشي يذلا َتببلا َّنَأ ٌحضاوو
 . هل ةيسدق الف هتياعرو هللا ٌفاطلأو ةكربلا هرُجهت

 بادتك ٌبحاص هيوري ًاثيدح ( مالسلا هيلع ) نيسحلا مامإلا نع يور

 يف ٌريصقوهو ؛ ًاضيأ ( مالسلا هيلع) ٍداَمجسلا .مامإلا نع ( .لوقُعلا ِفَحُن )
 : «راثلا بالك ممادإ اهنإف 5 ةبيغلا ٍنَع فك »- : وهو ا وي

 ةبيِغلا يف عوقولا ٌراركَ نإ « ٌديسلا اهي ايو ٌةديسلا اه اب نأ وه هانعمو

 َكَقْيوُم لّوحُتو , كل ةمزالم ةفص حيصتو اهداتعتف ؛ :فليف ةكام ا يلغجي
 وه ُةئاعط ُنوكي ْمهَطنْسَي امدنعو « مدهج ىلإ بهذي بلك ةيوه ىلإ ةيناسنإلا

 نفعتملا .محللا سفن ٌلُكأي : يأ ؛ ايندللا يف اهُيكتري ناك يتلا ةبيغلا سفن

 . ! هّلكأي نأ هيلعو كانه هل مدقُي ّيرانلا

 ال بألا اهيأ ايف !؟ ةيرخسلاو ةبيِغلا نمولخي  فسألل ايو - تيب يأو

 . مُهمرتحا لب « مُهنهت الو كِلافطأ نب ْرَحْسَ

 . كتجوز مرتحا جوزلا اهيأ ايو . كججوز يمرتحا ةجوزلا اهتيأ ايو

 تلاز ٍةبيغلا باكترا يف متعقوو , ٍتاءاسإلا متلدابت اذإ مكنأ اوملعاو
 مكُبيِرُم ٌلوزت ٍذشيحو ءاهومت ةدتعاو ةيصعملا هذه نم ببهتلا ٌةلاح مكنع
 - : شوحو ةروص ىلإ | نولوحتتو  لامعألا مسجت ٍنوناق ٍبَسَحِب - ةياسلألا
 . «رانلا بالك مادإ يلا

 يف ءاوس هيف سيل ام صخش يف لوقت نَأوهو « ٌاتهلا ةيغلا َّنِ اوسألاو

 وه صخشل ًابيع كركذ َناتهبلا نأ وه ةبيغلا نيبو هب قرفلاو « هروضحوأ هّتبيغ
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 . هنم ٌةيرب

 . هتبيغ ىف ُهبيَع كركذ وهف « ةييغلا ان

 .:ةريرحألا لري وين : ملل اي

 ٌقِطنم وهف « روكذملا ٍصخشلا يف دوجوم بيعلا نأب ٍةبيغلا غيوستو

ك اذإف « ناطيشلا ٍتاليوست نموهو « ( ةلهجلاو ) ماوعلا
 ًاقح هيف ُبيعلا نا

 ناتهب وهف « هيف نكي مل نإو ًابْلَك اهباكتراب حبصت ٌةبيغ هذهف « نيرَخآلل هّيركذو
 آل َنيِذّلا َبِذَكْلا يِرَثْفَي امْنِإ ط :  لوقيف ميركلا ُنآرقلا هنع ثّدحتي هدو
 3 1 4# ااا ا ا ها م« ىو

 . #20 نوبذاكلا مه كِئلْواو هللا ِتاَيآِب نونمْؤُي

 : ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا لوقي , ٍناميإلا نع ٌحرخي ٌبنذ وهف

 ىلع - ىلاعت هللا هماقأ هيف سيل ام هيف لاق وأ ةنمؤم وأ ًانمؤم َتَهَب نم . . . و

 2000 هيف لاق ام جرحي ىتح « ران نِم لت
. 

 هيف سيل امب ةنمؤموأ ًانمؤم تهب ْنَم ٠ : قداصلا نع يفاكلا ةياور يفو

 . لاق ام َجْرْحَي ىتح « .لابخ ةئيط يف هللا هثعب

 . ؟ لابخ ةنيِط امو :  ( يوارلا ) تلق

 . "90 تاسيوملا جورف نِم جرخي ديدص : لاق

 ٍنوناق ٍبَسَحِب  يهف « ادتويب يف ةريثك يصاعملا هذه ّنإف فسألا عمو

 مدلاو حيقلا نم ىألم ٌثويب  لامعألا مّسجت
 ةريثكف « اهنورت إال متنك نإو «

 )٠١( لحنلا ةروس / ١٠١١ .
 ) )1١جراحبلا ةئيفس ١ ص ١١١ ..

 هركذ امو « ه ثيدحلا « تهبلاو ةبيغلا باب ١» رفكلاو ناميإلا باتك « ؟ ج يفاكلا لوصأ (10)

ي ثلاث ثيدحو هقبس يذلاو ثيدحلا اذه نيب عمج وه ةرضاحملا يف خيشلا
 يف ضيفلا هلقن

 ةتروع هللا فشكو . . . - : هيفو ( 505 ص ه ج) قودصلا خيشلا نع ًالقن ءاضيبلا ةجحملا ش

 . . « قئالخلا سوؤر ىلع

 لدلحلا



 َدِهاشُت نأ اورذحآف . طقف رئاصبلا ٌباحصأ اهاريو اهعمسي ىتلا ءايشألا يه
 حييقلا اذهو « مكتويب ىلإ ترظن اذإ . ٍةيسدقلا نو ال مدلاو عيفلا ةكئالملا

 هوليزت مل ام ةمايقلا موي مكل رهظيسو « اينّدلا يف مكلامعأ لوصحم وه ُمدلاو
 نورت امك  مكنوريسو « ديدح » عيمجلا ْرَّصَب نوكيَس مويلا َكِلذ يفو « ةبوتلاب

 . مدلاو حّيقلا نم الت ىلع نيفقاو  مكسفنا

 . !؟ ليلد امنود ٍءيش لقن وأ .لوبقب ٍتاعاشإلا اوجٌورت ال

 عيطتسي الام اذهو . كلذ يف عوقولا مدعب ِءاعدالا ىلع ٌورجي انم ْنَمو
 . كلذ نع ٌموصي ٌناسِل انيدل سيلف , نومزتلملا نوسّدقملا ىتح َنآلا ُهءاعّدا

 ٌبنذ يهف . ًأَمَد بئاصملا هله ىلع ّيكبن نأ بجاولا نين هللب ميقأو
 مكتب نوت ذِإِ ًالئاق ميركلا ٌنآرقلا كلذ دكؤي امك هنع لوفغم ريبك

 هللا ًدنِعَّوُمَو ًاديق ُهَنوُبَسْحَتَو مْلِعَب , مُكَل سلام ْمُكِهاَوْفَأب َنوُلوُقَتَو
 , #2395 ميِظَع

 ناك نإو « ميظمع هللا ةنعوه ٌملع هب انل سيل امل لقتلاو لوبقلا اذهف

 . ٌنظلاو ُكشلا عابتا نع اناهني نآرقلاو « انّدنع ًانيه ُهَلَعَج هل انايتعإ

 ّالإو . لالدتسالاب ًانورقم لوقل كلقنو كلوبقو كُئامتسا نكيلف
 لوقي « كييلع ٌدهشتسو « ةءايقلا موي باوجتسالل كلت كشاوح ضرعتتس
 َكِيلْوأ لك داوُقلاَوٌرَصبلاو عملا نإ مْلِهب َكَل َسَِلاَم فق ُفْقَتآلَو » : - ىلاعت -
 اَنُمَلَكُتَو ْمهِماَوْقَأ ىَلَع ُميْحَن َمْوَيْلا 2 - : ىلاعت لوقيو "1904 ًالوُؤسَم نع ناك

 , 2004 َنوُبِسُكَي اوُناَك اَمِب مُهّلُجْرَأ ُدَهْشتَو مهيد

 ١5( رونلا ةروس / ١6 .

 )١5( ءارسإلا ةروس / 35 .
 ) )1١سي ةروس / 50 .
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 يذلا ثنا هل لوقتو ؛ ةمايقلا م موي ٍناسنإلا ىلع ُدَهْشَس ساوحلا هذهف
 هلقن امدنع هّتلبقو ٌناتهبلا تبكترا يذلا ناو 5 ٍةبيغلل تعمتساو ع ٌتبتغا
 . تاعاشإلا جيورت يف َتعقو يذلا َتنأو « نورخآلا

 . اهتجلاعُمِل ليبسب اوركفو  ّيصاعملا هذه اوبكترت ال
 نأ بجي كلذكو , هيجوز عم هلئاعت يف ًاقداص للجرلا نوكي نأ بجي

 ف « بِذَكلا مكُتيو مكئابح ذهشت نأ يغبنب الف , هعم اهلاعت يف اهلاح نوكي
 : ةفيرشلا ثيداحألا يف درر دقن 4 ُهنَعَل لب ٠ ةكئالملا ةترجه تيب 00

 هبلق نيب َجَرَحَو . ِكّلَم َفْلَأ نوعبس ُهنعل - ٍرذُع ريغ نم - نمؤملا َبْذَك اذإ.. 8

 ا لا

 . كجوز ىلع َبِذَكلا يِرَذحا ةجوزلا اهتيأ ايف

 . كتجوز ىلع َبِذَكلا رذحا ٌجوزلا اهيأ ايو

 انيش' مهل امتلق اذإفا «انكاقللا ىلع ابذكت نأ ني ٌرْذَحلا وه مهلا

 :ةيذاك ادوعو امهوذعت نأ اورذحاو 5 هب اوُلمعأف

 فقوم ةمايقلا موي امكفقوم نوكي نأ امتدرأ اذإ قدصلاو ٍةحارصلاب الح
 . يقيقحلا ملسملا

 ىلع امهدحأ ٍناجوزلا هيف ُبِذكيو « قافنلا ةدوسي يذلا تيبلل أسعت

 جر نعلتو هدعلتو , ٌةكئالسلا هيلإ رظنت نّمعتملا عقنتسملا لشي وهف «رخآلا

 :)1نابدكير قاملست امهلأل «اهتارماو

 ْلْوَق اوُيتِجآَو ٍناَنوألا َنِم سْجْرلا اوُبْيَتْجآَف »- : لوقي ُميركلا ُنآرقلاو

 904 روزلا
 . ال4 ص ١ جراحبلا ةئيفس (15)

 ا / جحلا ةروس ١0(



 ٍةرثكب ٌرشتنم بذكلا ٌنِإف فسألا عمو ٠ ناثوألا ةدابعي بذكلا نرقي وهف
 ( نيميلا ) مَسَقلا ٌنوسعلمو . انجراوشو انك انيراجتو ائاوسأو انيومي يف
 ءٍءامسلا ىلإ ٌةنفعلا اهثحئار لصت ٌبِذكلا اهيف ٌرِشتني يتلا ةنيدملاو ؛ بذاكلا
 ةكئالملا اهنعلتف



 ةرسألا نيوكن ©
 ءايحلاو ةريغلا ©

 حلاصلا ليجلا ةيبرت ©

 ل اح مع حمم هيصسس ل هع



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 :, ةرسألا نيوكت ©
0 

 لصفلاو « ةرسالا قالخأ » نع انثحب عوضوم نم لوصف ةثالث انيهنأ

4 0 

 عوضوم وهو ؛ ةيمالسإلا ٍةيؤرلا بسحب هدئاوفو ةرسالا نيوكت لوح رودي عبارلا
 ( ضارمألا ) دقعلا ىدحإ لصفلا اذه لالخ جلاعن نأ يلمأو . ةياغلل ميقو ٌديفم

 . ةيعامتجالا

 ةزيرغلا ةيبلت رمأ اريثك اهلباقم يف رغصي ةريثك ٌدئاوف ٍةرسألا نيوكتلو

 كلذ انفرع امك ؛ ةياغلل مهم ( اهعابشإ ) اهءاضرإ نأ نم مغرلا ىلع ةيسنجلا
 لويملا لتق ىنعمب  ةراّمألا سفنلا ّلتق َّنأ نحضوأ دقف « ةقباسلا ثوحبلا يف

 بجوي وهف مالسإلا هضفري رمأ , ةيسنجلا ةزيرغلا اهنمو ( ةيرطفلا ) تابغرلاو
0 0 0 2 5 

 عابشإ اهلوأو « ةرسالا نيوكت ٍدئاوفب ةنراقم ةليئض كلذ ةدئاف نكل « اهءتاضرإ

 « ٍنيعم لجرب ٍةأرملا صاصتخآف « ٌةّمهم ٌةدئاف هذهو . كلذل ةّيرطفلا ةجاحلا

 . ( يرطف ) يعيبط ٌرمأ وه َنيِنّيعُم ,لافطأو ٍةنّيعم ٍةأرماب لجرلا ٌصاصتخاو

 ٠ ةيادبلا يف ناكف ء ةيضرألا ةركلا ناسنإلا ىطو نأ ُدنُمرهظ دقو
 2 ١ "م هةر

فلا ةرهاظلا هذه تلازامو ) مالسلا امهيلع ) َءاوحو مدا ( ةرسا)
 ىلإ ةيح ةيرط

 .نآلا
 ع 0 عا ع 2

 جالوأو ملاس لبج ميدقت عيطتست يتلا ةرسالل ًاميظع ًاباوث مالسإلا ررقيو
 ميركلا نآرسقلا يفو . هنم مظعأ ٌباوث كانه نوكي ال دقو « عمتجملل نيحلاص



 .. : :لوقتف « ناسنالا ةميق نع ثّدحيت ةيآ
 سهل م هور 6# جا مصر بدر هوفكا  ؟5 ه5 1 "6 مك

 5 سد ره سوك لع نأ و ف كودو 2 5
 . #20 اعيمج سانلا ايحا امناكف اهايحا نمو . اعيمج

 ملاعلا ايحأ امنأكف « ٍتوملا ىلع ٌفِرشي ًاناسنإ دقني نمو , ناسنالا ينب نب ع 4 2 ياام 0 ضرألا ىلع نم َّلُك ّلَعَق امنأكف « يعرش ِبَبَس نود ًاناسنإ لتقي يذلاف

 ةواوعلا دحأ (90ةيآلا ليذ يف ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا ركذيو
 امّنأكف « ميقتسملا ٍطارصلا نع ًاناسنإ لضأ نم نأوهو « ٍةميركلا ةيالل ةقيقدلا
 . بنذلا اذه ةمظعل كلذو ًاعيمج سانلا لتق

 8 04 امنأكف . نيحلاصلا نم هّلعجو لالضلا نم ًاناسنإ لقنأ نمف سكعلا ىلعو
 . ًاعيمج سانلا ايحأ

 نيرَخآلا ّلِضُن نأ نم رذحلاب انرمأي ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلاف هيلعو
 . ربنملاو بارحملاو نيّدلا ٍءاملعب وسلا نوُنُطَي انلافطأ لعجن نأ نمو ؛ انلاوقأب

 . ًاعيمج سانلا انلتق امنأكف . كلذ انلعف ولف
 ىلعو بتكنو ٌلوقن ام ىلع ةاسبتنالا انيلع نأ ( مالسلا هيلع ) حضوسو

 انييحأ امنأكف « ميقتسملا ٍِطارّصلا ىلإ صخُش ةياده انعطتسا ولف ”انكولس
 هيه نئانلا

 مبطي ةميررتكلا ةيآلل ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا ريسفت ئلإ ًادانتساو

 11110000 وأ ًادجّسَم ًأشنأ نم باوث سيلو , ًاعيمج سائلا ايغد[ م باوث كلذ ىلع امهباو

 )١( ةدئاملا ةروس / ١١

 نيلقثلا رون ريسفت وأ ينارحرل ناهربلا ريسفت الثم عجار (؟)



 . نيثثا وأ ًادجاو ًاناسنإ ايحأ وأ ًةسردم

 لك باوث نم سا وع عممتجملل هميدقتو ملاس ليج ةيبرت باوثف نذإ
 . ةرسألا نيوكتب ُهّلْعِف نكمي ام اذهو ؛ مالسإلا يف رخآ لمع

 ةمئثألاو مركألا يبنلا نع ةيورملا ةفيرشلا ا دكؤيو

 الف ؛ هتومب عطقنب مدآ ٍنبا لمع نأ ( نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ) نيرهاطلا

 ( تاحلاصلا تايقابلا ٠ فخ دق َنوكي نأ الإ الإ هعفني امب ٌمايقلا عيطتسي دوعي

 هلأ دترأل نحس نلصلف 2. نا أ ناك ًاركذ ©” حِلاِصلا دلولا ا

 . ةالصلا باوث نم هل ام لم

 امعأ نم لمع ّأب ماق وأ عمتجملا مدخوأ ٌماصول قدصي رمألا سفنو
 . باوثلا نم هل ىطعُي ام لثم هيدلاولف « ريخلا

 ال حلاص دلو هل ْنَم لمع نأ ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا دّكؤي اذلو

 خيشلا ةيوري يذلا ثيدحلا ةعيشلاو نّسلا نيب ةروهشملا ثيداحألا نمو

 رالا مامإلا نع« لامعألا باوث» باتك يف هللا تحرم قودصلا

 ٌرجأ هل ناك ٌىَدَم نس َّنَس هلل داب نبع اميَأ ؛- : لاق هنأ ( مالسلا هيلع)

 . 2900 :يش مهروجأ نِم ٌصْقْنَي نأ ريغ نم كلذ َلِمَع ْنَم رجأ لثم

 لبع يأو , روسجلاو سرادملاو دجاسملا ءانب كلذ قيداصم نمو

 . عمتجملل نيحلاص ٍدالوأ ميدقت قيداصملا هذه ىمسأ نكلو « ينارمع

 .. غيمتجملل نيحلاصلا ءالؤه ميدقت سفن رجأ : نارجأ يقادصملا اذهلف

 ىلوألا ةدنئإفلا نم-ثالاشلا هجولا « 5١ ص ا" ج ءايحألا بيذهت يف ءاضيبلا ةجحملا الثم عجار (9)

 ةيعيشلا ةيئاواللا عيماجملا يف ةبازاقتم ظافلأبو هنومضم درو ثيدحلاو « جاوزلا دئاوف نم

 . ةنسلاو
 . 708 صالا جراوثألا راحب يف ًاضيأ هدجت 05
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 ٍةالص نم نوحلاصلا دالوألا هب ٌموقي ريخ لمع لك باوث لثم ًاباوث ٌلمشي ٌرجأو
 ثيدحلا رئاظنو ؛ كلذ لثم مهتاهمأو مهئابآلو هيلع رجأ ءالؤهلف « اهريغو

 ادار علو ةرشألا نيوكم ردي يكل ناشإلل ( تح اهيور ةريثك 0

 ايه لوألا مويلا ذنمو  مالسإلا انفرع دقو ةرطفلا ةيواز نم اذه

 . ةرطفلا عم ٍلماكلاب

 رصعلا يف ةصاخو - ىعسي - ًاضيأ ةيادبلا ذنُمو وهف « ةيناسنإلا ودع امأ
 ٌدح ةححاقولا هب تلصوو « .حلاصلا ليجلا نم عمتجملا ٍنامرح ىلإ  ثيدحلا
 لمعوه اذهو « ةرسألا نيوكت ماظن نم ٍرشبلا ٍنامرحل يفسلف جهنم ميدقت

 قوطنملا ٍبَسَح ىلع « لسنلاو ثرحلا كلهي ا وهف « ضرألا يف ٍدُِملا
 ايدل احلا يف ُْلْوَق يجي ْنَم سانا َنَِو ) : - ىلاعت - لوقي « ينآرقلا
 , #0 ٍماّصِخلا ُدْلأ َوُهَو لَ و يف ام ىَلَع هللا ُدهشُيَو

 مهْنِإ ىتح نشب ٌماوعلا ٌُبذجت مهئيهارّبو ةياغلل ٌلوسعم ناب ضعبللف
 , ديورفو ةشتينو ميهكرودو سكرام هلعف ام ريظن ًايفسلف ًاجهنموأباتك نودي
 ملعي هللا نكلو  جهانملا هذهل ةرشكب نويبرغلاو نويقرشلا نورمعتسملا جوريو
 : ( ةريزت يوت زر توزعت اذا

 ءادعأ لقي ملو ةيرشبلا ءادععأ مه ءالؤه نأ ميركلا نآرقلا حضوي مث

 , مهل ًةفص ركذي كلذ دعبو , 4 ماصخخلا ُدلأَوُهَو 9 - بسحو نيملسملا
 إو « مهتاقدصا عمو مهربي يف اودسفأ ةلقلبب مهل نك انج مهنأ يهو
 ل َكِلْهُيَو اًهيف َدِسْفُيِل ,ضرألا يف ىَعَس ىَلَون اذإو 9 - : مُهَئادصوف دصمف اووقتسا-

 #2 ٌداَسْفلا بحي , ال هللاو لسلاو ُتْرَحلا

 ب بحبس سس

 ٠4 / ةرقبلا ةروس (5)
 ؟.6 / ةرقبلا ةررس ١
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 . لسنلاو ثرحلا كالهإو سانلا لالضإ وه اوطلست اذإ مهلمعف

 قادصملا ريظن : امهدحأ .  ىرخأ ةرابعب  ناقادصم وأ ناينعم اذهلو

 ءاجو قلطأ امدنع « بّردملا يكربمألا بلكلا » إف « انتروث يف هاندهاش يذلا
 ,لافطألاو ٍءاسنلا ىتح . اهلهأ ةدابإ وه اهّلخدي ةيرق لك يف لمع ناك ناريإ ىلإ

 راجشألا ىتحو دجاسملا تح لج «هطتن كولا نبا ناوجع كا رنيسسو

 . عرازملاو

 ولف « نآرقلا هنع ثّدحتي يذلا لسنلاو ثرحلا ِكالهإ يناعم دحأ اذهو

 بعش ىلع ًةيبرغ مأ تناك ٌةيقرش ىربكلا ىوقلا وأ هُدايسأ وأ هّلاثمأو ٌمادص بلغت
 مِهِفوْفُص يف رزاجملا باكتراو سانلا نال ىلع ارتاذلا ب ةيلع روان
 .. نامه لك ريقدَيَو

 ةيرشبلل ةيداعملا ةربكتسملا ىوقلا هذه يعس نأ وهف ء رخآلا ىنعملا امأ
 ههيوشت وأ باجحلا بنشكب رضاحلا ليجلا داسفإ وه ةينويهصلا ةكرحلا لاثمأ

 امها لاطبرلا هسا ىفعتلا راك ست لكم يواسأم ٍعضوب ةأرملا ,جارخإو

 ًاضيأ لبقتسملا ليج اورّمدُيو مهتاوهش يف اوسمغنيو . كلذب

 يلبقتسملا ليجلا ّنِإف ءرّمّدو َدَّسَف اذإ رصاعملا ليجلا نأ حضاولا نمف
 اها كيوم

 ىلع ( ةيداسفإلا ) اهّدوهج ٌهربكتسملا ىوقلا كلت ٌفثكُت انه نم
  ةصاخ ٍةروصب . مهدعبتف , راغصلاو تاعماجلاو ةيوناثلاو ةيثادتبالا سرادملا

 ليج ٍداسفإل تططخ رضاحلا ليجلا داسفإب متهت مل اذإو بارحملاو ربنملا نع
 . .زيقتسملا

 نيوعت ىلإ ةجاحلا راكنإ ىلإ ةحاقولا اهب لصت « ميهكرود » ةسردم

 ًاصاخ ًاباسح ملاعلا هل بسحي يذلا يزيلجنإلا فوسليفلا « لسر )و « ةرشألا
 ٍراركت لإ هِرُمُم رخآ يف هّلهج هب لصي - ًائيش فرعي ال انيأر يف ناك نإو -

١9 



 .11 2 طاح دنا ةوسألا ُنيوكت ناب لرقلا
 م د مخ ا يع خو معي # 7 8 . ١

 اهلها لغجو ضرالا يف الع نوَعَرِف ْنِإ 8 : نوعرف لاح ناك اذكهو
 سام يعم“ا وو 5 همومضس همم ) بواو و مرقس ماع 5 هوم

 ّنِب ناك ُهنإ ْمُهَءاَسِن يحتْسَيَو مهءانبا حّبَذي * ْمُهْنُم ةَقئاط ُفِعْضْسَي ذتسي اعيش

 , "4# َنيِدِسْنُملا

 طلست امدنع ليئارسإ ينب ىلع ًاريبك ءالب ٌبلج ًادسفم ناك ُنوعرفف
5 5 0 5 7 5 

 مهءانبا حبدي نا كلذب عاطتساو « ةيادبلا يف مهنيب فالتخالا راثأن 3 مهيلع

 ال يكل , لافطألا ٌسوؤر هعطقب ةداع نورسفملا هرّسفي اموهو مهءاسن يحتسيو

 ضعب ْنكلو « تاشبلا ىلع يقبي ناك اميف ( مالسلا هيلع ) ىسوم رهظي
 حور لشقي ناك هنأ وه ىنعملا ْنِإ : نولوقي قوذلاو بلقلا لهأو نيققحملا

 عمتجملل مُدَقُيف ٍءاسنلا ىدل ةايحلا لتقيو , روكذلا ىدل ةلوجرلاو ةيناسنإلا

 , ءايح نود تايتف

 ءاسنلا داقفإو لبقتسملا ليج ريمدت وه نوعرف لامعا دحأ نإ هيلعو
 . ءايحلا

 ةفيرشلا ٌثيداحألا تركذ دقف , اهةايح ٌةأرملا هيف دقفت يذلا نمزلل ليو
 . ناسرلل ادحاوو ءابشلا اهيكعش) .ماسقأ ةرشع ءايحلا مسق ( هللا )نأ

 لصيف . هذه ةعستلا ٍءايحلا ماسقأ ة ةأرملا دقفت يذلا نمزلل ليو نكلو

 ٍةَقزألا يف ٌلوجت نأ وأ لزنملا نم .جورخلاو رطعتلا ىلع ْورجتلا ىلإ اهلاح

 بروج يدنترت أ ًبدوج يدترت ال يتم  اهعنق ) فشاك يأ « فاس قاوسألاو

 . ةأرملا هذهل ليوو « عمتجملا اذهل ليوف

 ىلع طّلستلا عيطتسي يكل ؛ عضولا اذه لثم ٍداجيإب ٌموقي ناك نوعرف نإ

 . 4 / صصقلا ةروس ()



 . فدهلا اذه هل قّقحي امب ليجلا اذه لبقتسمل ططخيف « هتطلس ٌرّْزعيو سانلا

 رامعتسال ًةداع ٌنوعسي مهف « ًاضيأ َنآلا نويرامعتسالا هلعفي ام اذهو

 « ءاسنلا نع ءايحلا اولازأ اذإ هقيقحت مهْنكمُي ام اذهو « لبقتسملا ليج

 دهاشي لجرلا نأ ىنعمب .لاجرلا نم ةلوجرلا اوعزتناو ٠ تاوهشلا يف ٌنهوقرغأو
 هلأ وأ « كلذل ًالصأ ُرئت الف « ًةيناوهش ةرظن هتنبا ئلإ ٌرظنب ( مَرْحَم ريغ ) ًايبنجأ

 ٍءارشل وه بهذي لب ركام وك يح تورطوا ا

 ريغل نيزتتو « « اهيفن رتبي متهت ال هّمجوز ىري هنأ وأ اهل بروجلا اذه لثم

 لثم ىلع « ةحتافلا ا ا يلابي الف . اهجوز

 . عمتجملا اذه

 توغاطو ( ناريإ يف ) ٍرّيجتملا ناحخ اضر ( تاسايس ) روهظ ءاج دقل
 نع باجحلا عيلدو فادسعألا كلت قابس نين قمتيفا لحلو نآ يف (/)ةيكرت

 . ءاسنلا

 ءاسنلا لوصو ديري نكي مل هب يعّذي ربجتملا ناح اضر ناك ةيادبلا يفو

 لوقلاب ,لفحم لك يف ُكّسمتي ناكر « ٍةلذتبملا ( ةيفارحنالا ) ةلاحلا كلت ىلإ

 . !! « طقف ةئالملا عزن انأ هّندرأ امو « كلذ َندرأ نهَسفنأ ءاسنلا نإ ١

 اضر ناك امدنع  ماوعأ ةسمخلا وأ ةعبرألا زواجتأ مل يلعل  ًاريغص تنك

 « ناهفصإ اهنمو « ناريإ ندم فلتخم يف ( ةعينشلا ) لاعفألا كلت لعفي ناخ

 ةزوالج ) كئلوأ بيجيف « سامتلاب نوضرتعي ّنسلا يف نونعاطلا لاجرلا ناك

 نع ( ةءالملا ١ عزن وه هنوديري ام لكو « ًاًرش مهب نوديري ال مهنأب ( ناخ اضر

 مكح هب اولدبتساو نرقلا اذه ةيادب مكحلل زيلجنالا هب ءاج يذلاو قبسألا ناريإ كلم ناح اضر (8)

 يف بيرغتلاو ةنملعلا ميعز (كروتاتأ ىفطصم» وه ايكرت توغاط نم د دوصقملاو ؛ةيراجاقلا ةلئاعلا

 لدفن دقو ؛ ةينامثعلا ةفالخلا ةلود اوطقسأ نأ دعب هوبصن دقو زيلجنإلا ءالمع 'نم ًاضيأ وهو ايكرت

 . اهنع ةيمالسإلا ةغبصلا ةلازإ فدهب ايكرتو ناريإ يف ةهباشتم ةيزيلجنإ - تاسايس نانثالا
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 ناك ام اذهو  ٍةَءالملا ءانئكتساب  باجحلا عاونأ نم ْنئش ام نيدتريلو ٍءاسنلا

 عزن دعب لاحلا ٍهيِلِإ لوؤيس اذام نوفرعي اوناك زيلجنإلا ّنأل , نان اضر هُديري
 ةيراع جرخت ةأرملا تناك دقف « ةومتيأر ام ىلإ لعفلاب هولصوأ دقو « ةةالملا

 . !! كلذب رختفتو . عراشلا ىلإ

 ةيئامنيس ًةلثمم نأ «  توغاطلا نمز يف  تاللجملا ىدحإ يف ٌُتأرق
 تتلآف . اهجوز عم عراشلا يف ٌلوجت تناك  لماكلاب ةدساف يهو - ( ةيناريإ )

 تدّمعتف « مونلا صيمقب هبشأ هسبلت ام ناكو اهل روص ٍطاقتلال نوروصملا اهلوح

 ىلإ ترطضا ىتح . اهورتسيل اهلوح ةقلح عنصب نوروصملا ماقف . هطابر تف

 هذه رمأ ٌبيجعو » : تلاقو , اهجوزل تهّجوتف . اهصيمق ٍطابر ٍقالغإ
 . ! « نيروصملا ءالؤه ىدل ( ءاقمحلا ( ةريغلا ) ةباجنلا )

 نورّوضملا اهل طقنلبل' اللا نلغ يّرعتلا كدارأ اهلإ : لوست اهناكف
 .!! كلذ نم اهوعنمو « اهلوح اوُقَتلا ٍءالؤه ّنكل « ةلاحلا هذه ىلع . ةروص

 . زيلجنإلا نم رمأب داسفلا اذه ةيكرت مكاحو هاش اضر دجوأ دقل

 وأ ةكيرمأ وأ ناماه « زيلجنإلا وأ ةوعرف + نيرمتسملا لعن وع اذهر

 . لبقتسملا ليج ٍداسفإل نولمعي ًاعيمج مهف مهريغ وأ ي ىتيقوسلا داحتالا

 ام ٍقفو ىلع لمعلاب اوُمزتلاو « عيمجلا داسفإ نوديري مهنأل مهورذحاف

 . ةيناسنإلا ةرطفلاو مالسإلا هدير

 4 مُمءاسن يحَنْسَيَو مهتانبأ عيني : ءء نلاعت د ةلوق رثقت نا ندحألاب
 م هانعم نوكيف ؛ ةيفتحملا نم ضعب لْمَف انلئم .مّدقتملا يتعملا قنو ىلع

 اذإف « تانبلا ىدل ءايحلاو ءانبألا يف ةلوجرلا حور لقي ناك هنأ نوعرف هلعف

 0 د ل

 اذهو ) ملاسلا ليلا داجيإ ءاعو يهف 3 هرم نيوكتل وّدشم ديكأت نم ةفيرشلا

 لنضي



 مولغلا روطيو نارمعلا دجويو هعمتجم عضوب متهيو « روطتلا قفحُي يذلا وه
 ان قف هسف اذإ قكلو  تناحألا ىدل ةرسحلا ريثي يذلا ٍرادقِلاب تاعارتخالاب
 يثلث تلتق ول ىّبح . مّلاعلا ىلع ٍطْلستلل ططخت يتلا ةينويهصلا ٌةكرحلا ٌديرت
 . ( اهتايبدأ ) لوقت امك « ملاعلا

 - ينويهص هسفن وهو «  ميهكرود ١ تايرظن جيورتل لمعت كلذ قيقحتلو
 راكفأو « « ةيسنجلا ةيعويشلا » دجوتو - ًاضيأ ّيدوهي وهو  سكرام تايرظنو
 ًاضيأ يدوهيلا « هشتين » راكفأو - يدوهي ًاضيأ وهو  ديورف

 ينويهصلا بزحلا نم اهيسّسّْؤُم دجن ةيبرغلا تارايتلا سردن امدنعو

 . لبقتسملا ليج ريمدت اهفدهو « دوهي مهْعيمجو

 مُدقُت ْنأ ٌتعطتسا اذإ : كل لوقيو « مالسإلا فقي رخآلا فرطلا ىلعو
 وأ دجسم ءانب باوش نم مظعأ هيلع كباوثف « ةفيفع ًتنبو ًاحلاص ابا ع
 مدقي يذلا لضفي مالسإلا ًالثمف « « كلذ يف بير الو « ىرخأ ةدابع ةيآ و أ جحلا

 ( كلت ريخلا لامعأ نم ٍءيشب مايقلا عيطتسي ال هنكل عمتجملل نيحلاص نيلفط
 . عمتجملل ٍنيحِلاص ِنيَلْفِط ٌميدقت عيطتسي الو يريخ لمعب موقي يذلا ىلع

 نيحلاص لافطأ ٍةيبرتل نهتويب يف َنرقي يئاوللا ٍءاسنلل كرابأ هيلعو
 لوألا طخلا يف طبارملا لاح وه ٌنهِلاح ٍنوك نع ٌالضف ّنّهَف « عمتجملل

 ًاعيمج سانلا ايحأ ْنَم ٌُباوث ّنهِلو , نهل ةسردم تيبلا ربتعُي « .لاتقلا تاهبجل
 نأ ٌتاجوزلاو حاوزألا اهي مكوجرأ كلذلو « ( ةحلاص ةيبرت لافطألا نهتيبرتل )

 دنس ا

 : حلاصلا ليجلا ةيب

 ءانثأ يف جوز ريغ رخآ رصخشب ريكفتلا نم نيجوزلا الك رّذحُي و

 لالخ اهجوز ريغب ٌةأرملا ٌرُكفتوأ هيلع ّلحت ال ٍةأرماب ٌلجرلا ٌرْكفي ْنأك « عامجلا
 اذإ كلذ نم جتانلا لفطلا ْنأ دك ون تاياورلا نم ريثكلا كانهف  هللاب ةانعل واد كلذ

 لفي



 منهي مالسإلا نإ لب ٠ « اهْيَسْفَت الإ امولي الف  ةانزلا نم ٠ حبصي نك - دَسف

 ًاظقيتسم ما ةرَشَعلا لفلم ناك اذإ عامجلا نع ىهني ُهْنِإ ىتح لافطألا حالَصب
 . ًامئان لفطلا نكي مل ام ىرخأ ٍةفرغ ىلإ باهذلاب رمأيو « ِهِدّهَم يفوهو

 ُرَحيو « ٍةلاحلا كلت يف مكثيدحو مُكسافنأ ٌدحأ عمسي نأ نم رّذحُيو

 كلذ ٌلكف « نويعلا زمغ نمو مراحملا ريغ نكداسجأو ٌنكهوجو دهاشي نأ نم

 . «"مداقلا ليجلا يف ُرْؤي

 ليج مّدقُي نأ هنكمي ال ةيبنجأ ةأرمإ عم كحضيو حزامي يذلا بساكلا نإ.

 ةأرملل اهقدييو , رطخلا سارجأ هل قدي مالسإلاف , رذحيلف ؛ « عمتجملل ًاحلاص
 موقن ام ىلع هبتنن نأ نيم اياعلا ايمرافم يع اهارتاذأ نع عّروتت ال ينلا

 يف ريبكتلاو ةماقإلاو ناذألا ةوالتب - ٌمّيشتلا تدرأ اذإ  كرمأي ُمالسإلاف . هب
 ةقيذت ناب .رمايو 61" "و لوألا مويلا يف لفطلل ىرسبلا مث ىنميلا ٍنذألا

 ةبقارسب كرمي امك « مآل بيلح لبق ( مالسلا هيلع ) ٍنيسحلا .مامإلا برت
 ٍةمالس يف ًأدج ٌمِهُم مألا بيلحو - هب ِهيَذعُت يذلا بيلحلاو ماعطلا (ٍةَِج

 . كلذ يف ٌةرّؤم ل هتايلباق ةمالسو لفطلا

 ةباصإ ىلإ يدؤت اهنإف «٠ ٌةئيذب انشأ تناكول الئمف « ُرَذَحلا انل يغني
 فئاحص يف بتكُي ام رداقب انيلع كلذ يف مهُمْنِإ عقيف . كلذ سفنب انلافطأ
 هن َّنَس ْنَم ٠ : مدقتملا فيرشلا ٌثيدحلا هُدكؤي ام اذهو . مهلامعأ
 .4 51. ةثيس

 امل اينُّدلا ٌباذع نيدساف ًالافطأ عمتجملل مدقي يذلا قوذيس هيلعو
 . يصاعملا نم ءالؤه هبكتري

 بشن اذإ « اهيّدِلاو تيب ىلإ اهلافطأ لقنب موقت اهْنأ ٍتادّيسلا ىدحإ ٌركذت
 نييك تل م يد بج

 . اهدعب امو 47 ص ١6 ج ةعيشلا لئاسو عجار (5)

 . اهدعب امو ١١١ ص ٠ ج ءاضيبلا ةجحملا عجار )1١(
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 . حلاصتلاو .عارتلا ٍءاهِتنا َدعب الإ مهُعِجْرَت الف . اهجوز َنيِبو اهنيب حا

 ٌباكترا امتدرأ اذإ !! ةجوزلا اهتيأو جوزلا اهيأ , ةياغلل ٌديج لمع اذهو
 اذه اعرتاا مكنيب اميف بابسلاو عزانتلاو ٍةئيذب ٍتاملك ٌمادختسا الا
 ىتح هّنإف . هاعجرآف كلذ ىهتنا اذإف «  جلثلا ىلعو لو  يقلأو هدم ني لفطلا
 نأ يك لس نام دلو |صور توثق نإ نم قل ارح ناكل ايبسج تامول
 . لبقتسملا ليجب ًامود اركفت

 الخلا نو كرب قباسلا يف انتاهمأ تناك دقلف !! رطخلا َنِم ُرّذَحأل ىلإ
 يف ىصحلا نم ةريغص ةعطق نعضيو . ةضافضفلا ةليوطلا ةسبلألاو «روداشلا 0

 اميف . نهتاوصأ ةيبذاج رهظت ال يكل  مراحملا ريغ عم نثّدحتي امدنع ْنهِهاوفأ
 ٍدايترا ىلع نوبظاويو « ًءاسمو ًاحابص هنولتي ٍنآرقلاب ٍةوقب نيطبترم انّؤابآ ناك
 . ٍربانملاو ٍدجاسملا

 رس بو وقال

 ل

 دايس مل ارح اكو نجرخُي ٌتاهّنُأ تءاج ٍِتاهّمألا كلت دعبف

 ؛ ةءالم الب َنُهسُفنأ نه ٌنجرخل نيشخي نهّنأ الولو ٍوَمالُم نود تاريبكلا نهتانب
 مالس ) ةموصعملا ةمطاف ةديبلا دقرم ٍناويإ يف ٌنسلجيل « ةرهاظ رودصب م

 . ءايح نود ( اهيلع هلا

 ملاع يف ةموصعملا ةمطاف ةدّيسلا ٍتأر اهّنأ ٍتادّيسلا ىدحإ يل ثلقن دقو
 نم ٌليولاف « ّنآلا امأ ٍتابيرغلا نم ًاقباس ٌحضأ تنك دقلة - : لوقت يهو ايؤرلا
 . !! ( تابيرقلا

 تييبلا يفو ملا هذه لثم فنك يف ربكي يذلا لفطلا ٌريصم نوكيس اذام
 تاعاشإلا ةراشإو عازنلاو ٍةبيِغلابو ةوهشلل ٍةريثملا روصلاو ءانغلإب جعي يذلا
 . !؟ كارعلاو
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 يكل د لفألا نن هوكلاك ىلع ارينا + ةيدعلا احلا ل م ركنا
 : اولوقتو . كلذ اوركدتف « ةلتقلا »ب - هللا َحْمَس ال- ةمايقلا موي مكوبطاخُي ال
 درعا هياريصلا يعبات 2. ريثكب .لتقلا نود ام ىلع ةأرجلا كلمن نكن مل ان

 ةيبرت مهوُبرت ملو « مكلافطأب اومتهت مل مكُنأل ٠ ًاعيمج ّسانلا َلَتَق دق مك <نم لاك

 . عمتجملل نيعفان مهّلعجت ًةحلاص

 ل



 عبارلا لصفلا

 جاوزلا دئاوف ©

 ةزيرفغلاءاضرإ-١

 ةيسنجلا
 حلاصلا ليجلا ةيبرت ١
 0 سفنلا ةنيكس- "٠
 ةأرملاو لجرلا -1

 رخآلل ةنيز امهدحأ
 ىولسلا نطوم هد

 رورسلاو

 نرخ



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ل

 ل رار ع لا

 . سفنلا ملع رظن ةهجو نمو مالسإلا

 نيوكتب ٌنوهرم ٌرمأ رهو« يرخلا عتسملا حاميرج عيدك جاكار

 مهب تلصر, ىتح :ةرسألا ةيزاقش ىلإ امم ةيرشبلا ءاقعا نيا ذل رتبالا

 مكيلع بجي كلذلو . ةيسنجلا ( ةيحابإلا ) ةيعويشلا ةركف ضرع ىلإ ةحاقولا

 حلاص ليج ميدقت اوعيطتست يكل « ىربك ةيمهأ ةرسألا نيوكت ةيضق الو نآ

 ةبرض لثمي هنوك ىلإ ًةفاضإ ةّمِهُم ةدئاف . هِتاذ ٌّدحب نّمضتي لمعلا اذهو

 , ةينويهصلا ططخللو ةيشحولا ةيلهاجلا ملاعو ٌىبرغلا مّلاعلل ةفينع

 ةثلاثلا ةدئافلا نع ثدحتنف 3 مويلا امأ نما انفلدوتا و روف ونش اكل ناك

 - ٠١ يهو

 - سفنلل لكس -؟

 0000 ىلاعت لوقي ظ اي ا رتل

 ان



 . 2904 اهيل اون اجاَوؤَأ ْمُكُفن نم ْمُكَل قلَح نأ هايآ
 نود ًاصقان ًاوضع لُجرلا دجن « ةيعيبطلا ةيوازلا نم عوضوملا انثحب اذإو

 ًادرخو ةفيقحلا يف نالكشي ًاعم امهالكو 5 ايقأ يه اهلاح كلذكو 5 ةأرملا

 رخآلا ىلإ امهم لك ُدَبسي ْذِإ , الماك

000 2010 

 . هرارقتساو لجرلا نكس نطوم يه - ُةّيسفنلاو ةيعيبطلا مولعلاو ُنآرقلا

 ةأرملل ةبسنلاب لجرلا لاح كلذكو

 رمألا انظحالولو « ُةَمومُه ٌهّشِي نَم ىلإ َجاتحي ملاعلا اذه يف ناسنإلاو
 نم صرحأ اندجو امل  مئاقلا يعيبطلا عقاولا بّسَحو نآرقلا ٍةرظن بسحب -

 . هتجوز ىلع لجرلا نمو . اهجوز ىلع ٍةأرملا
 نأ دعبف « ةمّدقتملا ةيآلا سفن ِةُمِين يف ٌميركلا نآرقلا هدّكؤي ام اذهو

 هدوم مُكدبَب َلَْعَجَو ط :  لوقي كلت ّيسفنلا رارقتسالا ٍةدعاق نع ثّدحتت
 . 4 َةَمْحَرَو

 اعتدنا ةسرلاو ةةرقلا لرب ةلاخلا هلع لق
 ٌّنِإف « ةلدابتملا ةنينأمطلل ثعابلا ّيرارقتسالا لماعلا اذه مطحن مل اذإو

 وهف . كلذ دّقتفي يذلا ِثيبلا لاحل ًأسعتو « ريثأتلا اذه ًايعيبط نالدابتي نيجوزلا
 نم مونلا مدعي يذلا لاح هيلإ لصيام نوفرعتو ؛« مر را ا ل
 . لّيختلا ةوق ٍناجيهو يدسج مقسو ّينهذ ٍقاهرإو بارطضا

 هئيدح يف « نكسلا » فصو سفن مدختسي ميركلا نآرقلا نأ انه ظحالنو

 . هل ًةجوز ال يذلا لاحف . جاوزألا ٍتلخ نعو مونلل « ليللا » ٍةمعن يتلخ نع

 )١( مورلا ةروس / 5١ .
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 نيجوزلا الكف « ,ىنلا دقتفي ئذلا صخشلا لاحك وه اهل جوز ال يتلا ُلاحو

لذ ريمدت ْنِم رذحلا انيلعو «رخآلل نكس
 . كِ

 : رخآلل ةنيز امهدحأ ةأرملاو لجرلا 1

كؤي رخألإ رارقتسا لماع ةأرملاو .لجرلا نم الك ْنأ نآرقلا حضوي املثمو
 د

عت بك لوقي ءرخآلل ةنيز امهنم الك نأ كلذك
 متناَو مك سابل نه » : > ىلا

 "04 َنْهَل سا
 لا ل م

 . هل ةنئيز سابللا املثم لجرلل ٌةنيز ةأرملا نأ

 اذه ىلع ُدَهْشَيو « ةأرملل ةبسنلاب لجرلا ىلع قّدصي رمألا سفنو

 هلوق لثم سابللا نع ثيدحلا يف « ٍةنيزلا » ةدرفم قلطأ نآرقلا نأ ىنعملا

 ا

 تسر لل ار

 ىلإ باهذلاو جورخلا دنع ٍةدّيجلا ٍةسبلألا ِءادتراب ٌرمألا وه انه د كاملا

 5 ةفاظنلاب 0 ةعمجلاو ةعامجلا تاولص

 . نهل ةيز متو مك
وي ةياللزخآلا ىنعملاو

جرلا نِصْخُي جاوزسلا ّن نا
 نم ةأرسملاو ل

دغ هنع ُتّدحتنس رخآ ٌحبم اذهو « فارحنالا
 . هللا ءاش نإ  ًا

 الب لجرلاف « رخآلل رس ةأرملاو لجرلا نم الك نأ وه كلاثلا ئنعملاو

 . /١41 / ةرقبلا ةروس (؟)

 . ١” / فارعألا ةروس ةفز
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 . جوز الب ةأرملا لاح كلذكو « ٍةروعلا ٌفوشكم ٍةجوز

 نيف رخال دز امبنم نك نا رملاو كيرلا نأ دقو ةييركلا ابكلاف
 "طناف ةدالق ةأرملا © ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا لوقي « ةئيزلا هذه ظفح

 . « هدّلقت ام ىلإ

 . ٍةدالقلا لثم لجرلل ةأرملاف

 ةّيمهأل ديكأتلا ( مالسلا هيلع ) عباتي مث . اهرايتخاب مامتهالا بجي اذلو

 . ٌنهّيحلاطل الو نهتحلاصل ال , ٌرطخ ةأرملل سيل » : لوقيف « رابّيخآلا ٍرمأ

 بهذلا نم ٌريخ يه لب . ةضفلاو بهذلا اهرطخ سيلف « نهتحلاص اّمأ
 1 1 . ةضفلاو

 . 250( اهنم ٌريخ بارتلا لب « اهرطخ بارتلا سيلف . نهثحلاط امو

 هتجوز تناكو ةلوجرلاب ىّلحتي ناك ولف « لجرلا ىلع قّدصي ٍرمألا ٌسفنو
 .:اهيفامو ايئذلا لك قوفت ةارملل ربك ةطعئاوهفا «هنغ ةَيِضاَر

 يتلا ٍةمعنلا ٍردق ةمظع افرعي نأ ,ٍنيجوزلا ىلع نأ انه نيب قداصلا مامإلاف
 . رخآلل ًةنيز امهْنِم لك ناكو امُهّنيِب اميف نيمجسنم اناك اذإ , اهيف امه

 : رورسلاو ىولسلا نطوم 5
 للك َّنِإَف « ضعبإ مهضْعَب ةنيزو أنكَس ٍةجوزلاو .جوزلا ٍنوك ىلإ ةفاضإ

 ناك اذإ لاجملا اذه يف ٍلماع لضفأو ,رخآلا نع هيفرتلل لماعو ىولس امهنم
 . هييلاعت ٍقْثو ىلع امهنم لك كولس ناكو ٌمالسإلا هُديري امك ًاقحوه ثببلا

 ةدوعلاو مهتويب ىلإ ًامود مهولق عّلطتت ًاصاخشأ اذه انلفحم يف لعلو

 ه ج يفاكلا عورف نع ًالقن 1١95 مقر ثيدح ها/ ص حاكنلا باتك ٠ ج ةعيشلا ثيداحأ عماج 5
 , 737955 ص
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 وب هع م ع

 بصنلاو بعتلا اهيف مهيفنا نع اوبهذي يكل . يمويلا مهلمع ءاهتنا دعب اهيلإ
 5 طاشنلاو ةيويحلا اوديعتسيو 2 مومهلاو

 بالا هل حتفتل اهجوز راظتنا ىلع صرحت ةديس سلجملا اذه يف لعلو

 . ٍةدحاو ٍةماستباو ٍةرظنب ُهَبَصْنو هَبعت ليزتو « اهسفنب
 ٌوُرِما دافتسا ام » :  ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا يبنلا لوقي اذهلو

 , ©, اهيلإ رظن اّذِإ ُهَرسَت ٍةمِلسُم ةجوز نم لضفأ مالسإلا دعب ةدئاف ملم

 بهذلا نم ٌلِضفأ ةحلاصلا ةأرملا ربتعت ةفيرشلا تاياورلا ْنأ ظحالنو

 .جاوزأب نيظحي يتاوللا ءاسنلا ىلعامك 2 اهلثم مهل نيذلا ىلعو
 ُ 7 5 5 .٠

 كلذ ىلع هللا اودمحي نا رخآلا ىدل رورسلا مهنم لك ثعبي ثيحب نيحلاص

 . ًاريثك
 2 2 2 ٍِء 85 :

 . رورسلل ًاثعبم ّيجوزلا تيبلا ّنوكي نأ وه مالسإلا هّديري يذلاو

 ىلعف 3 ةجوزلاو جوزلا نيب ةيدولا ةقفرلا وه رورسلا لاكشأ لضفأو

 نلعفي نأ نهيلعو « نهيدل رورسلا ثعبي امب مهتاجوز عم اولماعتي نأ جاوزألا

 . كلذ لثم
 ةّ مرره 3 7 5 2 ا 7

 نا هربخاو ( هلآو هيلع هللا ىلص ) مركألا لوسرلا ىلإ ًءاج الجر نأ ىوري
 هبلق يف ٍرورسلل ةثعابلا ٍةمّدقتملا ٍةروصلا كلت يتفو ىلع ُهْعَم لّماعتن ةجوز ِهيِذَل

 لجتكت مل اهُجوز بِضُغ اذإ يتلا ةيتاؤملا ةنيللا ةنيهلا . . . مكئاسن ٌريخن ...»

 ؛ ِهتبيَغ يف ُهتظِفَح اهجوز ( اهنع ) باغ اذإو ىضري ىتح . ِضْمْعِب ( اهنيع )
 . 20( بيخَي ال هللا ٌلِماعو هللا لامع نِم ًةلماع كلتف

 . 5” ص ١4 ج ةعيشلا لئاسو (5)

 ةيورم ةثالثلا ثيداحألاو 1876 ١11 . 170 مقر ثيدح ال8 ص ١” ج ةعيشلا ثيداحأ عماج (5)

 لقوا



 لاح كلذكو « ميظع اهلمعو اهباوثو ةكئالملا لثم يه ةأرملا هذهف

 . ةلاحلا كلت سفن ىلع ناك اذإ ٍلجرلا

 نلف « ةلاحلا هذه اومطحت ال يكل اوهبتنت نأ - فاخووو اضاوذأ د مكيلع

 وه رخآلا ةيجوزلا فرطف مُكَموه هوو , هيلإ نونكست ْنْم اهّدعب مكل ىقيي

 « باصعألا ٍفعضب ٍةباصإلا نود ٌلوحيو . ٌبارطضالا مكنع ُليِزُي يذلا

 . رورسلا ٌنِطوم تيبلا لعجتي يذلاوه يدولا اهثيدحو ةجوزلا تاماستباو

 بسحو ٍنيجوزلل سيل ًائلم حبصأ ٍتببلا ني ةولاو ةيبحملا تلازاذإب

 ةفيعض ةظفاح ا بهاوملاو تايلباقلا م ل مثيأر اذإف
 نوكي ام ًةداعف « مكنع ٌرداص ٌريصقتلا نأ اوملعاف « رخآ ّبعب ًاموي ًافعض دادزتو
 َمدعنا اذإ ٌهَنِإف لافطألا دنع رهظي يذلا بارطضالا .لاكشأ َبَبَس ٍنادلاولا

 رايهنال لماعو ةأرملل نجس ىلإ لوخعت تيبلا يف ةنينامطلاو ٌرارقتسالا

 اة ورملل [ظومدرعب الق: باضعألا

 ني ةيواز يف لسللا ٍفصَعنُم ىلإ ءاقبلا يف ٌجوزلا بغري ْنأ انايحأ ُثّدحب
 . هتيب ىلإ باهذلا ىلع كلذ لضفيو « ئهقملا يف وأ قاقزلا

 وه كلذ ببسو . اهجوز ِهُجَو ىلإ رظنلا يف بغرت ال ةجوزلا دجت ًانايحأو
 ربع . نكسلا لحم هنوكو « ةّيجوزلا ِتيب يف ةبولطملا ةلاحلا كلتل انريمدت

 لظت ن َن أوه بولطملا نأ نيح يف 34 ةبسانملا ريغ تابلطلاو ةحراجلا تاملكلا

 امهنم ّلك رهظي ثيحب اخيِشُي نأ دعب ىتح « نيجوزلا نيب , ةمئاق ةلاحلا كلت

 « ال « ةنيزلا هذهب طقف وه لامجلا نأ اوروصتت الف ءرخآلا نيع يف ًاليمج

 . ناسنإلا نيع يف ًاليمج نوكي يذلا وه ٌيقيقحلا ليمجلاف

 يتلا لوسرلل لجرلا ءيجم ةصق نود (ص) هللا لوسر نع هنعو ريمألا هّدج نع اضرلا مامإلا نع

 . ىرخ أ تاياور يف لجرلا ةصق تدرو دقو « نئملا يف يف خيشلا اهدروأ
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 نكل ٠ ةيقيقح تسيل اهّلعلو - « ( سيق ) نونجملاو ىليل » ٍةَّصِي يف اج

 نونجملاو ىليل نيب قشعلا نأ  ةفيطل ٌربع ( داهرفو نيريش » ةصق يفو اهيف
 « هيلإ ابهذ امدنعو « امهالك امهاعدتساف « نامزلا كلذ يف كلملا عامسأ لصو

 0 ع تل « ةضيرع ٍهءافشب ءادوس ةبودب الإ يه ام ليل نأ ىأر

 َمِهَفَف « كلت قشعلا راعشأ لك اهنونجم اهيف ُهلاق اًميو كلذ نم كِلملا بجعتف
 د : هيف لاق ةياغلل ًافيرط ًارعش دشنأف « هبُجَعَت ٌرِس ٌنونجملا

 201! لامجلا ريغ ىليل يف ىرت نلف 6(«نونجملا»نيعب ترظن اذإ

 ٌكحيو : هل نولوقي امدنعو . قشهلاو بلا ٍنيعب اهيلإ رظني ( سيق )وهف
 . !! ًابيِط هتحئار ْثدتْشا ًاداوس َّدشأ ناك امّلك « كسملا » ْنأِب بيجُي ٌءادوس اهْنِ

 . اهّضئاقن ٌعْوسُي اذكهو

 « هيف صقنلا رّوصت ىلع ةرداق  ٍلئئيح دعت مل اهجبوز ٌةأرملا ِتْبحأ اذإو
 وأ اهّندلاو نوكت نأك ء صرحجلا باب نم كلذ نع ٌصخش ثّدحت ول ىثحو

 هّتجوز ٌلجرلا ٌبحأ ولو ؛ اهجوز نع تعفادو امهل ٌتَّدصت الشم اهدلاو
 . الصأ ًةليمج نكت ملول ىتح ِءاسنلا ٌلمجأ هنيع يف ٌتحبصأ

 لجأ نم ٍةرَحّسلا ىلإ ءاسدلا ٌبهذت نأ يعدتسي ال مّدِقت ام نكلو
 تلاق ٌةأرما نأ يور دقف « ةرييبك ةيصعمو أطخ اذهف « جوزلا ةّبحم بالجتسا

 ينإو « ةَظْلِع يلع ٍهبو ًاجوز يل نإ - : ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) هللا لوسرل

 ىَلص ) هللا لوسر اهل لاقف « (رحسلا ىلإ تأجل ) ّيِلَع هٌمطمأل ًائيش ٌتْعَنَص
 ةعففاسلا كلتعلو «ويلفلا ترد زاسشبلا ترذك كل فان + ةلاو دلع
  اهّليل تماقو « اهزاهن ةأرملا تماصف « ضرألاو ِتاومسلا ٌةكئالمو ٌرايخألا

 ( هلآو هيلع هللا ىَلِص ) يبنلا كلذ غلبف « حوسملا تسبلو . اهسأر تقلحو

 . ةيسرافلاب رعش تيبل ةيرثن ةمجرت (1)



 5 00( اهنم لَبقُي ال كلذ نإ د : لاقف

 ٍةيجوزلا ٍتابجاوب اهيايقب نوكت اهتبوت نأ وه كلذ ,نوبق مدع ىنعمو
 . ٍتادابعلاب لاغشنالاو ٍةايحلا ُكرتب سيلو « اهجوز ةياعرو

 اذإف ( هلآ ىلعو هيلع هّمالسو هللا تاولص ) مركألا يبنلا ُهنْيبي ام ٍقْفَو ئلعف

 ٍتابجاوب مايقلاب ِكيلعف ِءاسنلا َرْيَخ كاريو « ِكيلإ رظنلاب كجوز ّرَسُي نأ ِتْدَرَأ
 . ًائيس ناك امهم كجوز ِكُيحّيس اهدنعو « لافطألاو ِتيبلا ةياعرو ةيجوزلا

 نع ضرعأف . كتجوز ٌٍبح بلجتست نأ - حوزلا انبي يفوز اذإو

 . ناسللا ٍةَطالَسو حراجلا مالكلا

 كِتجوز عيرقت بنتجت نأ كيلعف « ةّبحملل ٍةليزملا لماوعلا ٌدحأ اذهف

 جراخ ٌمومهو ٌلكاشم كيدل تناك اذإف «  هللاب ٌدايعلاو  لزنملا كلوخد ِدّرجمب
 . كل اهتدجوأ يتلا يه كتجوز تسيلف « َتيبلا كلوحخد دنع اهاسانتف « ٍتيبلا

 ؛ ةريبكلا ٍبوُنّذلا ّنِم كلذ ُلْكيف .لافطأللل َبابّسلاو َغارُّصلا بنتجأو
 . ربقلا ةطغض ثروت لايعلا عم ٍتلخلا ةءاسإف

 ةراش تاق حل اغب نب سوهو ناورلا ةبناكتم ا ارح دحأ نأ قري
 سانلا هطبغف « ةكرابملا هديب َربقلا هاو هعيبشت يف ( هلآو هيلع هللا ىلِص )

 ةطغضب ) !؟ ْمِضْي دعس لثم »- : (هلآو هيلع هللا ىَلِص ) لاقف , كلذ ىلع
 ٌفختسي ناك هنأ ثدحن انإ كادف ٌتلعج :  تلق يوارلا لاقف « (ربقلا

 . ©)هلهأ عم هقلخ يف ٍةراعز نم ناك امنإ هللا ذاعم : (ص) لاقف « لوبلاب
 و 02 1 3 0 1 ِء
 جوزلا ٌبِرضي نأ ةلوجرلا نم سيلو 2 اشاحف سيل ملسملاف ) لجا

 اذه ُلثمف « ةريغصلا ٍتاوفهلا يّصقت هل يغبني الو « ًامِلْسُم َكاذ سيلو « ُهَتجوز

 . 184 ص ١5 ج ةعيشلا لئاسو (8)

 1 * مقر ثيدحلا 75 ص  ج يفاكلا يف يورم ثيدحلاو قلخلا ةسارش 1 ةراعزلا ه9
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 . نيرهاطلا ةمئألاو مركألا لوسرلاو هللا طخسو ربقلا ةطغضل هضرعي

 نأ .. اهكركوز ىلع ناسللا ةعيابلا فوولاو تاكا وول مديت
 نولكأي نيذلا تيأرول . . . » : لوقي ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا لوسرلا

 نب غماقمب مهتتسلا يحاون تبرضو ,ميدألا طسب اهتطسُب دقو مهتنسلاب ٌسانلا
 طيلسلا نالف اذه زانلا اهتيا اي لوقي مهل اخبوم مهيلع تطلس مث ءران

 0 هوفرعأف

 لهجلا هب ُلِصي هّنكل  رهاظلا يف  ًاهيجو الجر ىرن ٍنايحألا ضعب يف
 اذه نأ ٌحضاوو افشل يسب هلأ نفسا . . . بلكلا نبا » ب هبا ةبطاخم لح

 « هلماعت يف يشحو ىلإ لّرحتي هيب يف شالا َنإف  كلذك حبصيس بألا
 .لامعألا مِّسجت ٍنوناق بسحب رهظيف « هل ةّيوُه مث , ًةكلم حبصت ةلاحلا هذهو
 + ةريصنلا نيعاةيدل تناك اذإ:آلإ كلذ قري آل هسفن ناك إو تلكلا ةروصب

 تنك دقل هتلأسف ؛ ايؤرلا ملاع يف بلك ةروصب ًانالف َتيأر ١ - : لوقي ناك
 عم قلخلا ٍءوس نم وآ :  لاقف , ةلاحلا هذه ىلع ٌتحبصأ اذاملف ًاديج ًاناسنإ
 . « اثالث اهلاق « لايعلا

 اَقَح بلك وه ُهتجوز ٌمتشي وأ كلذ لئمب ُهَلافطأ بطاخي يذلا ّنِإ ًاقحو
 مهيدل يسلجملا ةمالعلا وأ نيِهّلأتملا ردص ,لاثمأ نم مه هنوري نيذلا َناكولو
 . ًاشحوتم بلك ُهوُدَهاِشَل « دوهشو فشك

 دنع ِكتروص تناك امل الإو « قلخلا هوُس يبجت « ةدّيسلا اهتيأ ايف

 ,سانلا دنع ٍتنكول ىتح : بلك ةروص ىوس بلقلا لهأ دنعو ءامسلا ٍةكئالم
 . ةليجلا ةسبلآلاو مارتحالاو بابشلاو لامجلاب نيظحت

 ًابلك ةكئالملا دنع كّنَأ ملعاف , كاذوه كفل ناك اذإ لجرلا اهيأ ايو

 يف خبشلا اهدروأ يتلا ةمجرتلا نم هنومضم يف ٌبيرق ثيدحلاو . ”77/ ص ١ جراحبلا ةئيفس )٠١(

 . فيرشلا ثيدحلا هيلإ ريشي ام قيداصم ركذ ثيح ةرضاحملا
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 كل ناكو سانلا َنيب ٍةياغلل امرتحم تنك ول ىتح . ٍةروصلا هذه ىلع َكنوري

 : ةوقو ةاجو لامو ذوفن

 برضلاو قلخلا ءوس لاثمأ بكتري يذلا َّنَأ ىلإ ٌةفيرشلا ٌثيداحألا ريشي

 اهيأ ٠ فصولا اذهب بطاخُيو « ٍبْلُك ةروصب هور هلق دال باكل

 ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا مث ىلوألا ِءامسلا ىلإ هدوعص ذنم ( لعفت اذام : بلكلا

 هللا شرع ىلإ ريخألابو ملقلاو حوللاو ةعباسلا ىلإ ةلاحلا هذه سفن ىلعو

 . ةسّدقملا ةيبوبرلا ةرضحلاو

 . ةروصلا هذه ىلع  ىلاعت هلل بهذي هنأ ىنعمب

 ع مويلا اذه .عوضوم يف ٌدَرَو امل مزتلي يذلا لاح كلذ نم ركعلا ىلعو

 . رخآلا ىدل رورسلل ًاثعبمو ةنيزو ًانَكَس نيجوزلا نم لك نوكي نأ ي

 تءاج وأ كسلا ءاج مب بطاخت ِءامسلا ىلإ ةحور دعفت اهذدعق

 وسلا هاج هدا

 وه املثم كلذب ئظحي نم لآم ٌمولعمو هاقلي امدنع هللا اضرب ىظحيو
 را بسس

 ملا 1 0

 . رخآلا ,ضعبلل َةنيِز انضعب ّنوكي نأو « رارقتسالاو

 ًاروكُذ  اندالوأ ىلع ْمّركتت ْنَأ كلالجو َكتتَّرعب َكيلع ُمِسقُن اَنِإ , ّمهللا
 5 ةرخآلاو اينّدلا يف مهل نّيُعأ نونوكي )2 جاوزأو تاجوزب - ًاثانإو
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 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ؛١ سفنلا بيدجهت ك
 م 5 ا ل 3 5 1
 اميف انئّدحت دقو هدئاوفو ٍةَرَسالا سيسأت لوح وه انثحب نم عبارلا لصفلا

 . اهنم سمخ نع قبس
 0 للا ل 0 2

 ىلإ لوصولا لب. سفنلا بيذهت وه انه ٍةمهملا ىرخالا ٍدئاوفلا نمو
 سفنلا ٌبيذهت ناعيطتسي - صوصخلاب  ةأرملاو لجرلا نأ ىنعمب ةيلحتلا ماقم ا 1 5 6 5

 تيب ىف لئاضفلا باستكاو ةيلحتل لا ماقم قيقحت 3 لب « ةيلختلا ماقم ٌقيقحت و

 ًءاملع دكؤي امك « ةياغلل ٌبعص ٌرمأ نيماقملا نيذه ٌقيقحتو . ةيجوزلا

 مث « ٍةليذرلا ٍةفصلا لاصقتسا يف ًالوأ ناسنإلا حجني نأ يغبني ْدِإ « قالخألا

 الو « ٍةّئاسنإلا تافصلا ىدحإ بستكيو « ةليضفلا ةرجش هِسفن يف سرغي
2 5 5 2 5 9 

 لمعلا يف نوطشني ال مهنال « لزانملا هله يط  ةداع  ٍناسنإلا ونب عيطتسي

 . 20 بقر كف * ٌََقَعْلآ م َكاَرْدَأ امو * َدَبْقَعْلا مَحَتْكآ الف ١

 نم هسفن ررحُي نأ ةداع ناسنإلا ىلع بعصيو ٠ ةبعص ثتابقعلا هذهف

 ىلع اهحامج حبكي نأ بعصي لب « هسفن نم اهلصأتسيو ةليذرلا تافصلا

 . لقألا

 )١( دلبلا ةروس / 73-11١ .

 ىلا



 ةليضفلا ةرجش سرغ وهو يناثلا ماقملا ىلإ |. سعب كلذ هتيتحتي وحلو

 نم صلختتي نأك ؛ لوألا نم ٌبعصأ انهو اهلماحلا يتلا ةليذرلا ةرجش لحم

 . كلذ نم ًالدب ربصلا ةكلم بستكيو « عزفلاو عزجلا

 أ ندم وود تافغام قالخألا ٌءاملع لوقي امك مزلتسي بعص رمأ اذهف

 نأ هبحاص ىلع يذلا ليفلا لثم ( ء ءوسلاب ) ةرامآلا سفنلا نإ ذِإ , ًاراهنو اليل

 هسفن ىلع َءالبلا بلج « ل ع اللا ا ملا مدر كل

 . هبحاص ئلعو

 اليل اهتبقارم ىلإ جاتحت يهف , تافصلا لئاذرو ةرامألا سفنلا لاح كلذك

 ايام راو را تل م سال

 - ىلاعت - لوو ةفاك ميتال زوالا .ةديز نط تاو رق ادا ارجاع

 ميت يقم يضرم مدرسا كا ناك ملت

 . 294 ةمكجلاو َباتكلا ُمُهمُلعُيو

 بيذهت لجأ نم نآرقلا ٍةزجعمب ءاج ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا يبنلاف

 قوطنملا بسحبو ةيبرتلاو ميلعتلل يأ « يفاقثلا مهاوتسم عفرو مهتيكزتو سانلا
 . ميلعتلاو ( ةيكزتلا ) ةيبرتلل ينآرقلا

 مل مهنكل ةينضم ادوهج أ نم ميا ل يو صرف ع 0 كة ا دوعللا داحس بو عع دا

 . بعض رمأ وهف ٍلماكلاب اودارا ام اوققحي

 ةيجوزلا تيب نأ ىلإ هابتنالا - ةصاخ ة أرملاو - نيجوزلا الك ىلع نإ

 سلجم ليكشت ينعي ةرسألا ٌسيسأت نأو ٠ قالخألل ٌمّلعمو ٌبادكو ةسردم

 نأ ًانايحأ تمار رو 0 1 7 تيبلاو ٠ قالخأ

 . ؟ / ةعمجلا ةروس (؟)

 ه١١



 . ةيناسنإلا لئاضفلا بستكي هلعجي : يأ
 سمو 4

 يذلا تقولا سفن ىفو قالخألا ملعم نأ ىرصخا انايحأ ثدحي نكلو

 . ةيناسنإلا تافصلاب هنيزي هذيملت بيذهتل هيف لمعي
0 5 

 نيجوزلا نم لك لمعوه اذهو « ( ةيمالسإلا ) ٍةرسالا لاحوه اذهو
 8# ري 5

 هاجت لافطألا لمع كلذكو رلافطألا هاجت امهنم لك لمعو 2 رخآلا هاجت

 . ةجودزم ٍةمهمب نوموقي ٌعيمجلاف « نيدلاولا

 ربصلا ماقم ©

 امهنع عزفلاو عزجلا داعبإ ىلع نارداق امهف « نيظقي ٍناجوزلا ناك اذإ
 ةفصلا هذه لاصُتّتسا ىلعو «  لافطألا ةيبرتو ةلدابتملا ةمدخلا لالخ نم

 ميركلا نآرقلا ْنِإ ىتح « ناسنإلا ٍتاذ يف تباث ءزج اهنأكو ودبت يتلا ةليذرلا

 ٌرِيَخْا ُهّسَم اًذإو * ًاعوُرَج ٌرّشلا ُهّسَم اَذإ # ًاعوُلَم نِلَخ َناَسنإلا َّنِإ 8 - : لوقي
 هول 2 ما مر

 . #20 َنيْلَصُملا الإ # ًاعونم

 يأ  ةراملا مادقأ اهلقنت ةّقزألا يف ةرئانتملا ةريغصلا ىصحلا ُلئم ُناسنإلاف
 ةبيصم ىندأل عزجي هلعجي ملهلا اذهو . اذكهو كانه ىلإ انه نم  اوناك

 . ايندلا هيلع تلبقأ اذإ رّبكتي هّلعجيو 0 ةبيصت

 نم ىذأتي اهب فصتملاو , قالخألا ملع يف ةمومذم عزفلاو عزجلا ةفصف

 عفتريف « هدلو نع ردصي يذلا بْدؤملا ريغ ريغصلا لمعلاو ةريغصلا ٍةملكلا

 . سانلا ىف ةداع ةدوجوم ةئيسلا ةفصلا هذهو

 يتلا ةماقتسالاو ربصلا ةفص يهف « اهل ةلباقملا ( ةنسحلا ) ةفصلا امأ
 قو وا اف و1 كل مارق ل # 2 75
 مهرجا نورباصلا ىفوي امنإ 8 - : - ىلاعت  لوقي اريثك ميركلا نآرقلا اهدكؤي

 ,. ؟؟-19/ جراعملا ةروس (5

 ؟ه١



 . #29 ٍباَسِح رغب
 اهرجأ ةالصللف « هيف ( ةميقلا ) ةمدخلا لماع رادقمب باوث لمع لكلف

 . داهجلا ىتحو ةاكزلاو سمخلاو موصلا لا كلذكو ددحملا

 ربصلا « ءالبلاو بئاصملا ىلع ربصلا وهف « هباوثل ّدح ال يذلا لمعلا امأ

 ىلع جوزلا ربصو « اهجوز ءىواسم ىلع ةجوزلا ربص لافطألا ةيبرت يف

 اظقي جوزلا ناك اذإف « ةرسالا تيب وه ربصلل لحم ريخو . ةجوزلا ءىواسم
 ةاقنا ليضيرا | ةفطو ز:قؤاخا واي راع ردقلاب اناس يصر نأ ءاطقما قارنت
 ويلا

 ,«ةتاصخلاوةالبلا' ىلع نيزبانصلاب نماتخ اهدنخأ تاوبآ ةنامث ةئضللو
 وقل تنازل | هوم ةدلا نراتستا هكا ورق ف ةدانغلا و ةع افلا ناو ةنطحملا لغز
 بئاصملا نم ريثكلا اوهجاو دقف « نورهاطلا ٌةمئألا ُهنم ٌلخدي ْذِإ « اهّلضفأ

 . هنم لخدي ( مالسلا هيلع ) نيسحلا مامإلاف « اهيلع اوربصو

 يتلا بئاصملل ْنأ ىلع تهبتناو ربصلاب تّلحت اذإ ةمرتحملا ٍءادهشلا ا
 ل !
 . ةءانب ةيوبرت ةبنج مهب تلح

 ٍةروصب ةيبرت اهءانبأ يبَرُت يتلا ٌةجوزلا بابلا اذه نم لدي امك
 كاذو ء اهجوز ىواسم ىلع ةرباصلا كلتو لكاشملا ىلع ربصتو « ةحيحص

 الف « تيبلا يف اهيف بغري ال يتلا رومألا هاجت لاعفنالا بنجتي يذلا جوزلا
 . كلذل عزفي الو عزجي

 نم هيفن ةيلخت يف ناسنإلا حجني نأ وه ةنجلا نمو كلذ نم ئمسألاو

 . اهلحم ةليضف سرغو ٍةليذر ٍةفص

 .مدعوأ ٍةّنجلا ىلإ باهذلا يف تبثت ال ٍناسنإلا ةرادج نإ ًارارب تلق دقلو

 . ٠١ / رمزلا ةروس (؟)
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 ىلإ نوبهذي ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأ ٍةعيش نم ًةلِ ءرانلا ىلإ باهذلا

 منهج ىلإ نوبهذي نيذلا ىتح ء ربقلاو خزربلا يف ٌباذعلا اوناع نإو رانلا

 . تقؤم اهيف مهثوكمف

 ال ا نيناجيملابل « رابلا لربح مدع يل ذنإ ةرادعجلا تينيلف

 اوتام اذإ تانيع رش ايش اهنولخدي لافطألاف ةنجلا لوخد يف الو 2 اهنولخدي

 « كِترادج ةمالع كلذ سيلف « باسج ٍريغب ًاضيأ تن :أ اهتلخد اذإف « ًاراغص
 لعجي نأ يه «  ىلاعتو هناحبس ةلااضر ىلع لوضلا نه ةرادجلا ةمالعف
 نمو ؛ ( نمحرلا شرع نمؤملا ٌبلق )- : ايندلا هله يف هلل ًاشرعو الحم هلق

 . !؟ كلذ عيطتسي

 علق يف حجني نأ يأ ةيلحتلاو ٍةيلختلا يّماقم قيقحت يف حجني يذلا هنإ

 . ةليضفلا ةرجش سرغو ةليذرلا ةرجش

 راثيإلاو ةيحضتلاو وفعلاف « لاجملا اذه يف ٌديج مْلعموه ةيجوزلا تيبو

 لساعتلاو ىفألا قيض َّنَأ نيح يف ؛ ناك ّيأل بهو ال يتلا لئاضفلإ نم يه

 يف ًاضيأ ةدؤجوملا تافصلا نم يه ةيماقتنالا حورلاو ( قلخلا هوس ) نككلا

 . ةشحوتملا تاناويحلا

 « لخبلا نمو لئاذرلا هذه نم ٌصّلختلا ناسنإلا هيف عيطتسي ٍناكم لضفأو
 . تيبلا وه وفعلاو ةيحضتلاو راثيإلا لئاضفب يلحتلاو

 يوقلا ةبلغف « الصأ ٌبرض اهيف نوكي ال يتلا يه ةحيحصلا ةيبرتلا نإ
 تافص نم يه  لعفيف « هتجوز برض ىلع ردتقي نأ ىنعمب  فيعضلا ىلع
 نأ نورت اهدنع « نيَناويح مامأ ٍفلعلا نم ًارادقم اوعض ًلثمف , تاناويحلا

 . هّدحو فلعلا لكأيو « رخآلا حيزي ىوقألا

 داحتالاو ؛ ةكيرمأ لاثمأ مويلا ملاع يف ةيطلستلا ىوقلا لاح وه اذهو
 يوقلا ةبلغ قطنم اهمكحي يتلا نادلبلا نِم اهريغو ةرتجلنإو ةسنرفو يتيقوسلا

 هو ١



 . فيعضلا ىلع

 . نيفعضتسملا ءامد صاصتما وه اهبأد نأ ىنعمب

 باغلا قطشم قفو ىلع لمعي تببلا يف هتجوز برضي يذلا جوزلاو
 . املس اناس سلو ناو تروق هاذه

 . اهبرضي نأ جوزلل يغبني الف « لماكلاب ةئطخم ةأرملا تناكول ىتح

 . بهذلا نم لاقثوب اهل ًانيدُم حبصأل « اًههجو ٌرمحاو اهبرض ولف
 : هذ نفانم ةثاؤان اهل ةنيد ناك '« اهثدب دوس اذإو

 . !؟ ًاحداف ًاريصقت اهريِصُفَت ّدنع ةجوزلا برض ٌروجيأ

 . !؟ هبسو اهّبَس زوجي لهو !؟ عاد امنود لفطلا ٌبرض زوجي لهو

 ةشخوتملا بالكلا 00 هذه ْنِإ
 . ناغيرو مادص لاثمأ

 ناكأ ٌءاوس ةملظلا اهيف نوعضيو « ران نم ًةميخ ةمايقلا موي بصنت كلذلو
 . اهجبوز تقنع ًةجوزوأ هّتجوز برض ًالجر

 يف ٍربجلا عضوب ىتح ةملظلا ناعأ نم ْنأ ةفيرشلا ثيداحألا ركذتو
 قلخلا ةبساحم يهتنت ىتح اهيف نوقبيف ةميخلا كلت ىلإ نوذخأي - ملاظلا ٍةاود

 . اهبرضب هتجوز ملظي ن ناك هنأ وه ببسلاو « ًاعيمج منهج مهنولخدُي اهدمعو

 ةوق كلتما ول يأ ؛ هلك ملاعلا ٌبرَض دق ناكل . ناغير لشم حبصأ ولو

 . ٌممجأ ملاعلا مظل « ةيملاع ىربك
 ام ٌملظل « ةيرقوأ ٍةنيدم وأ ٍةظفاحم وأ دلب ىلعةرطيسلا ةوق كلتما ولو

 . هلافطأو هّيجوز برض كلذ ىلع ًارداق نكي مل اذإو هيلع طّلست

 ١ !! ةطق برض هيلع ٌةطّْلستم هتجوز تناك اذإو

 امك



 « ايندلا ىلع طّلستولو هيف ُةّيح ملظلا ٌروذج نأ فشكي ةطقلا هّبرض
 يملا

 . !؟ ةيحضتلاو راثيإلاو حماستلا ماقم ىلع لوصحلا عيطتسي ْنَم
0 : 

 ىتح ًادحأ علطت الو ء اهجوز تائيس نعوفعت يتلا ةديسلا ايل

 : لوقلاب اهّبر يجادتو اهجوز يواسم ىلع ربصتو هلوقي ام ىلع  اهيدلاو
 . ربصلاب ترمأ دقف « َكاضرإ ًايعس ربصلا ىرُع مزتلأ يننإ ٌمهللا - ١

 . ينبرض دقف « هل ٌرفغآو يل ٌرفغأ مهلا

 . « ةنجلا لهأ نم ًاعم انّلعجاو ُهاَيِإَو يندهاو ّمهللا

 وفعلاو ٍراثيإلا ماقمو ردصلا ةعس كلذ لالخ نم بستكت ة ةديسلا هذه لثمف

 هذهب ىلحتت تناك يتلا ( مالسلا اهيلع) ءارهزلا عم ٌرَشْحُ اذلو ؛ « ةيحضتلاو

 نيكراملا اهيديب تّذعأ دقو نيمئاص اوناكك اهثرسناو يه اهنإ ىثح لاخلا

 كنت ُهَبطعُأ اهيطعتسي لئاس ةاج امدنع نكلو , زبخلا نم ةفغرأ ةسمخ مهراطفإل

 .ثلاثلاو يناثلا مويلا يف ثدح اذكه ءِءاملا ىلع اهّلافطأو ترطفأو « ًةفغرألا

 ىَلَع ماَعَطلا َنوُمِمَطُبَو 8 - : ميكحلا ركذسلا نم َةيآ كلذ يف تلزن دقو

 0 # : اريسأو اعينيز انيكسو دح

 لب «٠ ,زبخلا كلذل ةجاحب اونوكي مل ( مالسلا مهيلع ) مهنأ اوروصتت الو

 . مهراطفإ ماعط كاذ ناكو ًاعايج اوناك مهنإ

 السلا تناسملا نا رعت ىلا املا نارها كه

 يف هلماعت يف وفعيو يحضيو رثؤيو ءالبلا ىلع ربصي يذلا جوزلا امأ

 , 6 / رهدلا ةروس (0)

 ها/ ١



 - ىلاعت لاق « ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأ عم ٌرْشِحُي وهف « تيبلا
 0 ل 2و 4 1 00 0

 . #22 ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنا ىَلَع َنوُرْيْؤُيَو »

 ٍةناّمَرلا ةصق اهنم ةكرابملا ةيآلا هذهل .لوزنلا بابسأ نم ٌديدعلا درو دقو
 تناكو ( اهيلع هللا مالس ) ءارهزلل ( مالسلا هيلع ) يلع مامإلا اهارتشا ىتلا

 ناك اريربف ريق  مؤلثلا هيلع هاه دقن ايها اهرقطرو: ؛ ةقيرت

 فنيل ةدجاو ةنامر ىديل كفاك ربل: هل قات لاه هناا اقا م انيس
 ةجلاعمل اهيلإ ةجاحلا ةياغ يف ناك يتلا ) ةنامرلا كلت مامإلا ذخأف , ىتُحِص

 . ةفيرشلا هديب ٌةبح ٌةَّبح ضيرملا ريقفلا اذهل اهمعطأو ( ءارهزلا
 ءادتقالا هيلعف ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأ عم رشحُي نأ ديري يذلاو

 . هب هّبشتي نأ يأ « ةيحضتلا هذهو يولعلا راثيإلا اذهب

 . تيبلا ٍلهأ 0 لين متدرأ اذإف . عضلارت اساسأ ةعافشلا ىنعمو

 بجيو « مهب هبشتلا مكيلع بجيف « ءارهزلا ةعافش تادّيسلا تدارأ اذإو
5 0 

 ىلع ربصلاو راثيإلاو ةيحضتلاب يلحتلا ىنعمب ( مالسلا اهيلع ) اهب هبشتلا نهيلع
 ::تقاصملا

 اهّيَأ ايو نوروتوملا ءابآلاو تاهمالا اهنيَأ ايو « ٍءادهشلا ّرَسَأ اي مكل ئبوط 0 ع 0 م ش

 . ربصلاب متيلحت اذإ ًاعيمج مكل ئبوط ىحرجلاو نوقوعملا
 م 2 3 عطا '

 نتد ةيو اج رد مادو ماتيأ نيبرت يتاوللا لمارالا اهتيا نكل ىبوط
 نواب )0 ءايصو لاو فايقألا ماقمل قحاللا .ماقملاب اوزافو « ةدحاو رم اولتف دق

 هرم بلو« ةنيبجللا نهؤديهشلاف ديهشلا باوث لشم موي لك َّنكل نأ

 : ا
 3 ص 1 7 0 3 ع

 03 / رشحلا ةروس 0
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 . ءادهشلا ءابآ اي مكلاح

يدنع لصح « ةمرتحملا ءادهشلا رس ٌتيأر املك ين
 ٠ يلخخاد ناجيه 

 قري امدنع ناسنإلا نكلو )0 ةيبعص مماتيألاب تاللفكتملا ,لمارألا ٍءالؤه ةأيحف

 . اهلكاشم نوهت اهتبقاع

 يدلاو ْنأو « ربصلا ٍةكلم ىلع اهربصب لصحت ةديسلا هذهّنأ ىري امدنعف

 ىلإ ةيلختلا ماقم نم لاقتنالا عزفلاو عزجلا مدعو امهربصب ناعيطتسي ديهشلا

مهّدنع  رمألا حبصي اهدنع « ةيلحتلا ماقم
 ,: ذلكم زيدي ايس 

 ةعب رقفلا نم ٌدَشأ ضرم ني ام هّلعلو « ةبعص ءارقفلا ةايح نأ ٌحضاوو

 هرقف ىلع رباصلا ريقفلا هلصي ماقم يأ ملعت له نكلو « ناميإلا نادقف ضرم

 د ةلطملا ةحيقتلابب فراصملا ٌريفوت اهجيوز عيطتسي ال يتلا ةرباصلا : ارملاوأ

 .19 ةيلستو اهجوز ركشتو « ةجاحلا رهظت الو ربصتف

 عم رذتعملا ٍةغلب ثّدحتي  ىلاعت - هللا ل

 ةهفرم ةشيعم رفوي نأ يف بغري يذلا جوزلا ْنأ يأ « 20ةمايقلا م موي ِءارقفلا

 كلتو « هضورف ٌديدست هيعاطتسا مدع هيذؤي 5 0 عيطتسي الو هلايعل

هجوز ردقي الف « ةيهافر يف اهلافطأ أ نوكي نأ نحف لا ةديسلا
 , كلذ ىلع ا

ي  ىلاعت هللا مهنم رذتعي ءالؤه « هيّلسُت لب . هل يكتشت الف
 . ةمايقلا مو

 . !؟ اذه نم ىمسأ ماقم يف

 اولّمحت نيذلا ىلعو ٍءالؤه ىلع ٌرورسلا ٌراذتعالا اذه لضيلا نأ ةبارغ الف

 ابرإ عيطقتلل ايندلا يف اوضرعت دق اوناكول مهنأ نونمتيف , ٌبئاصملاو ّنحملا

 ةجحملا باك يف نيثيدح يف ىنعملا اذه درو 07
 1717” صال ج ءايحألا بيذهت يف ء ءاضيبلا

 يل ع هيوري لوألا ١ ( دهزلاو رقفلا بانك
0 

 . (ع) قداصلا مامإلا نع ينيلكلل يفاكلا نع للقن

١641 



 يف اوبستكا هنأ وه كلذ نم ٌمَهَألا . ىمسأ ةرخآلا يف مهتلزنم نوكتل « ابرإ
 . ربصلا ةكلم ملاعلا اذه

 ناسنإلا نكمت ْذِإ ةجودزم ةمهم ٌرجنت يهف !؟ ةسردم ةيأو ةسرده تيبلا
 . ةليضفلا ةرجش عرزو « تافصلا لئاذر علق نم

 هللا لجأ نم هيلع يربصاف ٠ . ًائيس كجوز ناك اذإ ةدّيسلا اهتيأ ايف
 اننا نه كل ريش اهب ةلالجتلا# نيضلا كلم ب ايجات ىلع كلو
 . ةرخآلاو

 يّلحتلاب كيلعو ٍقلخلا ةئّيس كتجوز تناك اذإ ٌربصا « ٌديسلا اهيأ ابو
 سرغتو عزفلاو عزجلا ًاّيجيردت لصأتست ىتح . اهعم فّيكتو . ٍردصلا ٍةعسب
 هذهل كسرغو ةليذرلا كلتل كعلق نأ ملعاو كسفن لخاد يف ربصلا ةكلم هناكم
 لسري هللاف , اهميعنو ةنجلا نم ىمسأو ةرخآلاو ايندلا نم ٌريخ وه . ةليضفلا
 مهّير نم ٌتاولص مهيلع كشلوأ . . ال : هتمحرو هتاولص كللذب كيلع
 , "#08 ةمحرو

 ؛ ليللا ةلفان نم ىمسألا ١-
 , ىمسأ لب . دجسم داجيإ ينعت اهنأ يه ىه ةرسآلا نيوكتل ىرخألا ةدئافلا

 ةيأ باوث نم مظعأ دالوألا ة ةيبرتو ةيجوزلا تايجاوب ةأرملا  مايق نسح باوث نأ

 ىلإ ٌُلِصوُت يتلا . ًادج ٍةريبكلا ةيمهألا تاذ ليللا ةالص ىنح « ةبحتسم ٍةالص

 ْنِمَو # : لوقيف «٠ ميركلا ٌنآرقلا كلذ ىلع صني امك « دومحملا ماقملا :
 , ©04 ادومحم ًاماقُم َكّيَر َكّنَعْبَي ْنَأ ئسع كل َةلِان هب ْدّجهتف ليللا

 لصي يذلا الإ ( دومحملا ماقملا م اذه ةيهام كاردإ دحأ عيطتسي الف

 يف اهدلو عاضرإب ةأرملا مايق وه ليللا ةلفان باوث نم مظعألا نكلو . هيلإ

 , 3١ا/ /ةرقبلا ةروس (8)

 . /4 / ءارسإلا ةروس وو



 فرطلا هاجت ةيجوزلا تابجاوب نيجوزلا مايق وأ ماني ىتح ِهِتاغانمو راحسألا
 . رخآلا

 ىلإ يدؤي ةبانجلا نم نيجوزلا لاستغا نأ ميرا ثيداحألا يف درو دقو

 اكلم حبصت لسغلا. ٍءام نم ةرطق ّلك أو .1١0 بونذلا ةفاك نم امهريهطت
 ةبوعصو ؛ ةدابع اهمونو لماحلا سافنأ نآر ب ةنايقلا , هويفن لإ اهيل دقت

 مث « اهِديلو ٍةراهط لثم اهيونُد نم ترّهطت تدلو اذإف « ةدابع ( لمحلا )

 , ©0ةيصعملا بانتجاو لمعلا فانثتساب ٌبطاخُن
 هلصوأ ًاميظع ًاباوث تيبلا لمع يف ُهلايع ُنيِعُي يذلا لجرلل نأ امك

 هِئيدح يف ديهشلا باوث ةجرد ىلإ ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مظعألا لوسرلا
 تناك اميف سدعلا فيظنتب هتجوز ُدِعاسي هآر امدنع ( مالسلا هيلع ) يلع مامإلل
 . 29لزنملا لامعأ رئاسب ( مالسلا اهيلع ) ءارهزلا موقت

 ال ٌةيضق ْتحرطو ( هلآو هيلع هللا ىَّلِص ) مركألا يبنلا ىلإ ٌةأرمإ تنأ

 ٍةمايقلا موي ىلإ ٍءاسنلا عيمجب لب . بسحو ٍةنيدملا ٍءاسنب الو اهدحو اهب نادك

 هللا ىَلَص ) لوسرلا ركنأف  ءاسنلا ىلع .لاجرلل مالسإلا زيبمت ٌرِس نع ُتلأسو
 : ' :ه

 نهلاغشنا عم  ٍءاسنلا ةعاطتسا مدع ىلإ ةأرملا تراشاف . كلذ ( هلآو هيلع

 سلاجملاو ٍةعمجلاو ةعامجلا ٍتاولص روضح  لافطألاو لزنملا ٍنوؤش ةياعرب

 نم مهألاو بحتسملا جحلا ءادأو زئانجلا عييشتو ضيرملا ةدايعو « ( ةينيدلا )

 باوث نم كلذب نهنامرحو ) ٍداهجلا يف ٍةكراشُملا ىلع نهتردق مدع كلذ لك
 . ( لامعألا هذه لك

 )٠١( ج ةعيشلا ثيداحأ عماج عجار ٠١ ص ٠١ مالسإلا مئاعد نع ًالقن ( 19 ) ثيدحلا .
 . سافنلا باوبأب قحلم ردان باب ةميدقلا ةعبطلا نم /4 ص ١ ج لئاسولا كردتسم عجار 01

 راحبلا ةنيفس ميقلا هباتك يف يمقلا سابع خيشلا يقتلا ريبكلا ثدحملا اهلماكب اهلقني ةياورلا (11)
 . 4 سدع و ةدام يناثلا دلجملا

 ١كا



 ةا ل ل

 (ةأرملا كلت هباوج يف ) نهبطاخُ ٍةمايقلا موي ىلإ ءاسنلا مومعو

 0 هتقفاوم اهعابتاو هتاضرم اهُبَلَطو اهجوزل نكادحإ لعبت ُنَسُحو

 , 239, كلذ

 لدعي جوزلا ءاضرإو ةيجوزلا تيب نوؤشب مايقلا نسح باوث نأ َنيِيوهف
 ضيرملا اهتدايعو ةعامجلاو ةعمجلا ةالص اهروضح ُباوث  ةجوزلل ةبسنلاب

 . داهشتسالاو داهجلاو ٌبحتسملا ّجحلا اهئادأو

 نيفقثملاو راجتلاو ةبسكلا تاجوز- : ءاسلا ةفاك ْنِإف ( فسألا عمو )

 نهريغو ةينيدلا سلاجملا نرضحي يتاوللاو ىرقلا وأ ندملا لهأ نمو مهريغو

 هللا ُهَّلاق ام نيسنو « َنلعفي اذام َنفرعي الف (4١0 ءاعدلا تاحتف » نعضأ دق

 ديفت نيح يف يحلل باهذلا يف طقف باوشلا نأ مهودت ةديسلاف ؛ ُهَلوسرو

 دعب ) اهعمجت مث . ةدئاملا شرفتو « ٍراطفإ ماعط ُدِعُت يتلا ةأرملل َّنأ تاياورلا

 . ديهشلا باوث ( ماعطإلا

 : اهل ثلقف « ةبحتسم ًةجح يدؤت اهلعجي ام لمعأ نأ يم ةديس اكبلط

 همام 0 ني ينطمألاماح عبس تاو ب اذإ

 ٌلضفأ عوبسأ ل كر كال نا وكؤي (مالسلا يغزإر تعج

 ( ةجح نيعبس نم

 2 تطقنا اذإ « الك : تلاقو « تطاشتساو ةديَسلا هله تبضغف

 . 5/ ص 9 ج ةمكحل ا نازيم عجار (1)

 ةقباس ةرضاحم يف خيشلا اهنع ثدحت دقو يمورلا فراعلا اهركذ يتلا ةصقلا ىلإ ةراشإ )١4(

 ل



 . جحلا ديرأ انأف !! عيطتسأ ال لق ًالإو ٌلعفآف

 اهجهز نوؤش ةياعرب ةجوزلا مايق باوث ( ةمظع ) انيسن دقل « معن
 . « هللا ليبس يف دهاجملاك هلايعل داكلا » نأ انيسنو « اهتيبو اهلافطأو

 اذإ داهجلا يف روضحلا باوث كلمعل نأ ملعت نأ جوزلا اهيأ كيلع نأ يأ

 اهلجأل كلمعو اهل كركشو كبيجورل كسبت نأو كلابع ةيهافر لجأ نم ناك

 يا وعلا سو ل ل

 , اهل ًاقشع لاجرلا كلهلو « سمشلل ةجاحلا نع مهتنغأل ايندلا لهأ ىلإ َنهنم
 لاقلت انين ناناههو «رخآلا عم هلماعت امهنم لك نسحب ناذللا ناجوزلاف

 روصقو روح نم رخل ةايحلا يف ام لكو «ًانيع اروح مهسُفنأل كلذب

 نأ هجارعم يف مركألا لوسرلا ىأر دقف « انه هتئيهت بجي اهريغو ضايرو

 هل حضوأف « هنولصاوي مث « لمعلا نع تارشف نوفقوتي ةّنجلا يف نيلماعلا
 . ! ايندلا نم مهيتأت ءانبلا داوم ْنأ وه كلذ ٌرس نأ ليئاربج

 الدو



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 هوردق ةناغلا ةرهافملا

 سماخلا لصفلا

 تيبلا يف ةمحرلاو ةدوملا ©
 ةدوملا تافآ ©

 قلخلا ءوس- ١
 برضلاو بابسلا -

 صااقتن الاو رييعتلا_'"“

 اوه



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 : ةلئاعلا ىف ةمحرلاو ةدوملا ©

 هّلعلو , تيبلا يف ةمحرلاو ةدوملا لوح رودي انثحب نم سماخلا لصفلا

 « هيف عّسوتن نأ بجي اذلو « ةقباسلا .لوصفلا يف هنع انثّدحت ام لك نم مهأ

 لمعلا عيطتسن يكل انيلع فطلتي نأ  هجرف ىلاعت هللا لجع - هللا ةيقب سمتلأو

 ىلع ٌموقي ملاعلا نأ املثم ةمحرلاو ةّدوملا ساسأ ىلع موقت ةرسألاو تيبلا
 اذه لظعت ول ثيحب  تاّرجملاب ًءاهتناو ةّرذلا نم اءدب  ةيبذاجلا ٍنوناق ساسأ

 عم لاحلا كلذك « ةعيبطلا ملاع لازو هماظن لتخال , ةدحاو ةظحل نوناقلا

 . ةدوملا
0 

 . ةرساألا ثشالتو تيبلا ٌترخ « ةرسألاو ثيبلا نم تلاز اذإف

 هيف طّلسملا ربقلا لثموه ةدوملا نم يلاخلا تيبلا نإ : لوقأ نأ ٌنسحيو
 توملا 3 توملا ىوس هيف سيلف )2 ةيقيقحلا ةايحلا دقتفي تيبلا اذهف 2 باذعلا

 . باذعلاب نورقملا يجيردتلا

 ٌةيعيبط ةلاح ةمحرلاو ةدوملا لعج هنأ نيملاعلا تر ٍفاطلأ نم ناك كلذلو
0 

 : - ىلاعت - لوقي « ةرسالا سيسأت دنع ( ةيرطف )

 2. 2 رمق ىمس 2 هوك هك 3 مسا هلم 0 6 نمسا

 لعَجَو اهيلإ اونكستل اجاوزا مكيفنا نم مكل قلخ نا ِهِتايآ نمو #

١61/ 



 . 204 ٌةَمْحَرَو َةدَوُم مُكَبب
 الجر ةأرمللو ًةأرما لجرلل قلخ هّنأ يه  ىلاعت هللا تايآ نمف نذإ

 ل ل

 متي نأ نكمي ال تيبلا ةانب َّنأ حضاولا نمف يدا نه نقلا لازاف + ةدعرو

 قدصيرمألا سفنو 2 ف طالم ىلإ جاجا لبنت ديدحلاو رجآلاو رخصلاب

 .مايألا يف افيرش ائيدح - نوركذتت اذإ - تأرق دقلو « ةيجوزلا تيب ءانب ىلع

 يف ٌءانب ينب ام - : لاق ( هلآو هيلع هللا ىلص ) مركألا يبنلا َنآوهو ؛ ىلوألا

 0و جيورتلا نم - لجو رع هللا ىلإ بح بحأ مالسإلا

 طالم نودب ءانبلا داوم ْنأ املثمو ءانبلا اذه طالم يه ةمحرلاو ةّدوملاو

 لمشي انه ثيدحلاو ؛ ةدوملا نم تلخ اذإ ةلئاعلا لاح كلذك رثكأ ال ماكر يه

 هللا اهب معنأ يتلا ةدوملا هذه لاوز ىلإ يدؤت يتلا لماوعلا وه لوألا نيعوضوم

 . اهديزت يتلا لماوعلا - : رخآلاو  ىلاعت -

 ؛ ةدوملا تافآ ؛ لأ

 : قلخلا ءوس - ١

 ءوس وه اهتجاجز مطحيو تيبلا نم ةدوملا ليزي يذلا لوألا لماعلا
 اهلماعت يف ناسللا ةطيلس ةأرملا تناك اذإ , لادجلاو فالتخالاو عازنلاو قلخلا

 لجرلا ناك اذإو ؛ اهثيدح نم ىلوألا ةملكلا يف هرعاشم ىلإ ٌءيست اهجوز عم

 قلخ ءوس لعفي املثم ) هجوي هلماعت فنعو هحارص نإف . قلخلا ًءىَّبس

 الك نم قلخلا ٌءوس رمتسا اذإو ؛ ىلوألا ةجردلا يف ةدوملل ةبرض (- ةجورلا
 ىلإ ةدوملا لوحي هنأ ٌدشألاو بير الب ةبحملا ةجاجز مشهيس إف ) نيفرطلا

 ىلع - عازنلاو قلخلا ءوس - لمتشا اذإ ًةصاخ ةلدابتم ٍةوسقو ( ًاهركو ) ٍةرْفْن

 )١( مورلا ةروس / 7١ .
 ج ةعيشلا لئاسو (؟) ١4 ص " .
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 رخآ لجر حدمب اهجوز ةأرملا رّيعت نأك  هللاب ذايعلاو  ةلدابتم ةحراج تاملك

 « هراج ةجوز حدمب كلذ لثم  هللاب ذايعلاو  جوزلا لعفيوأ «رخآ ٍلجر ةايحو

 لس « بسحو ةمحرلاو ةّدوملا ةلازإ ىلع رصتقي ال هنإ ىتح ٌردُم لمعلا اذهف

قارملاو رذحلا انل يغبنيو « امهّلحم ة ةرسقلاو ىهتلاو وكلا 0
 ةب

 . انتايح يف رومألا هذه لثم عقت

 احب عوضومب لاصأ طبتري ال برضلاو ءاذبلاو بابسلا | عوضوم نإ

رقم نرمكأو )م ةرسألا قالحأ
 وه  ةأرما وأ ناك الجر شاحفلا نانينالا“نأ ل

نورهاطلا ةمئألاو هلوسرو هللا لبق نم ٌروجهمو ةيصخشلا ميدع
 . 

 ( قداصلا مامإلا ) ( مالسلا هيلع ) هللا دبع يبأل ناك - : هنأ ىوري

 يف هعم يشمي وه امنيبف « ًاناكم بهذ اذإ ُهثرافُيٌداكي ال ٌيدص
 هعمو نيئاذحلا

ارم ثالث همالغ ديرُي لجرلا ذإ ؛ , امهفلخ يشمي يدنس هل ٌمالغ
 « هري ملف « ٍت

 + 19 تنك نبأ ةلغاقلا ناني : لاق ةعبارلا يف رظن اًملف

هب اهب ُكَصَ هدي ( مالسلا هيلع ) هلا دبعوبأ عفرف ( يوارلا ) لاق
 ا

 تنك دق !؟ ُهّمُأ فذقت ! هللا ناحبسو :  لاق مث « هسفن
 اذإف « « اعرو كل ىرأ

 . عرو كيف سيل

 . ةكرشُم ٌةيِدنِس ُهْمأ َّنِإ كادف تلعب :  لاقف

هب نوزجتحي ) ًاحاكي ِةمَأ لكل َّنأ تملع :/ امأ -١ : (ع) لاقف
 - انزلا نم 

 . ينع حنت « ( ىرخأ ةياور
 . 20”( توملا امهنيب قرف ىتح , هعم يشمي هثيأر امف : ( يوارلا ) لاق

 ا ا اال د اذام

 غ0

 . سماخلا ثيدحلا ءاذبلا باب « ينيلكلل يفاكلا نم لوصألا ()
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 ىتح هتجوزل وأ ًانمخم ناك ولو هلفطل لوقلا ةءاسإب لجرلا موقي نأوه « ناسنإلا

 . ًاثطخم اهجوز ناكول ىتح كلذ يه لعفت نأ وأ ؛ ٌةيطخمم تناكولو

 : نيرمهاطلا ا دال ف ,ءارهزلا طخس 0000 اذه لثمو

 اص قار ةيل قيس ةروصب (ءاذبلا مل اله متع ىدأ دج

 ىلع ٌيدوهي لخد » :  (لاق  مالسلا هيلع رقابلا مامإلا نع ) ىورُي
 ( فيسلا ) ماسلا : لاقف « هّدنع ةشئاعو ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) هللا لوسر

000 
 . ( مكيلع » ( هلآو هيلع هللا ىلص ) هللا لوسر لاقف

 ىلع در امك هيلع ٌدرف « كلذ لثم لاقف ءرخآ ( يدوهي ) لخد مث

 . هيحاص

 ( هلآو هيلع هللا ىَلَص ) هللا لوسر ٌدرف « كلذ لثم لاقف ءرخآ لخد مث

 . هيبحاص ىلع در امك

 ٍدوهيلا رشعم اي ةنعللاو بضغلاو مأّسلا مكيلع :  تلاقف ةشئاع تبضغف

 . ٍريزانخلاو ٍةدرقلا ةوخإ اي
 ول دفا نإ ةشئاعع اي )- : ( هلآو هيلع هللا ىّلص ) هللا لوسر اهل لاقف

0 0 

 ملو « ُهئاز الإ , طق ٍءيش ىلع عضوي مل قفّرلا ّنِإ « وس َلاثِم ناكل ئَمُم َناك

 . هناش آلإ طق هنع عفرُي

 . ؟ مكيلع ماسلا : مهلوق ىلإ تعيس امأ 000
 تلق؟مهيلع تددرامّتعمسامأ« ءىلبد-

0 2 

 : للملا لهأ ىلع ميلستلا باب 2 ةرشعلا باتك 3 ؟ ج يفاكلا لوصأ 5
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 ربقلا يف َناسنإلا مزالت ةئيس ٍةروصب لّثمتي شحفلا نأ ُنْيِبُي ثيدحلاف نذإ

 : - ىلاعت - لوقي « رشُحَملاو خزربلاو

 ٍءوُس نِم تَلِمَعاَمَو « ًارْضْحُم ٍرْيَخ نم َتَلهَع ا ٍسْفَن لُك دج موي )
 , 004 ًاديعَب ًاَذَمأ ُهتيِبو اَهنيَب نأ ول دون

 . ءىئسلا لمعلا اهب رهظي يتلا ةروصلا ٍءوسل َدعبلا اذه ىئمتت سفنلاف

 .مامإلا اياصو ىدحإ هذهو « ًابّدؤم نوكي نأ بجي ملسملاف « ناسنإلا حضفيف

 هللا َمِحَر اولوقي» ىتح هتعيش ىلع ارارم اهدكأ يتلا ( ,مالسلا هيلع) قداصلا
 يف نوكت نأ ةمرتحملا ةديسلاب قيلي الف ؛ « هتعيش بدأ دقف « ٍدمحم نب رفعج

 يف ةصاخو نيملعملل كلذ لثم يغبني الو اهلافطأ عم اهثيدح لالخ مال اهناسل

 0 ا

 عوضوم نع ًاجراخن « شحفلا » عوضوم نوكي نأ بجي لوقن كلذلو
 ىلص ) مركألا لوسرلا نإ ىتح ٌريبك ٌبنذ هلأل ؛ برضلا كلذكو « ًاساسأ انئحب
 - لجو رع هلل رْمأ ًةمظَ َُأرما مطل لجر ّيأف»- : لوقي ناك ( هلآو هيلع هللا
 ٍران يف ًةمطل َنيعبس ههْجَو رح ئىلع همطليف « ٍنارينلا نزاحخ ًاكلام

 . 20(... ملهج

 ناسنإلا لمع نم الو يتيفحلا كاسسلا لهم نونا فرصلا إني لجأ
 . مرتحملا

 نب تدم ةارئا كيبل هداني < ايطوز مرخشلا اسرز هادف مقتاك اذ نأ

 ,ةيلابا لادا

 . ١”7 / نارمع لآ ةروس (4)

 نم ؟48 ص ال85 مقر ثيدحلا يفو 4١/ مقر ثيدحلا 544 ص ٠١ ج ةعيشلا ثيداحأ عماج (7)

 نولوألا هيلإ رظني ةحيضف ةمايقلا موي هللا هحضف كلذ لعف نم نأب حيرصت ردصملا سفن

 . نورخآلاو
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 هثأل ء انثحب عوضوم نع ًاجراخخ برضلاو بابسلاو شحفلا ىرن اذلو
 . ةّدوملا نع ًالضف ةيناسنإلا ةفصلا ٌرُمدي

 ثيدحلا هحضوي ميظ.ع هبلذو 2 ةبحملا ةجاجز مشهي رخآ لماع اذهو

 - : لاق نيملاعلا بر نأ ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا هيوري يذلا يسدقلا

 0 فلا يتبراحُمل ّدصرأ دقف « ًايلو يل َناهأ ْنَم»

 . ةرخآلاو ايندلا يف هللا براحي يذلا ريصم ٌمولعمو
7 0 0 6 

 ةجوز ةديج يه مك يرظنا :  هِتارمال لجرلا لوق راثآ نعوه انثيدحو
 أ مل ينإو « ينالفلا لجرلا دّيجوه مك رظنا : اهجوزل ةأرملا لوق وأ « نالف

 طبحُب  ةجوزلا وأ جوزلا نع ردص ٌءاوس  لوقلا اذه لشمف « كتيب يف ًاريخ
 ٌميمج ئحمتف « ©”فيرشلا ٌيوبنلا ثيدحلا يف درو امك هلثاق تانسح
 . هلامعأ ةفيحص نم تانسحلا

 مهضعب صاقتنا اوبنتجي نأ تاجوزلاو جاوزألا وجرأو « هبانتجا انيلعف

 : لوألا ؛ نيعون ىلع وهو « ميظع ٌبنذ اذهف « نيرخآلا| روضح يف ضعبلا

 ىلع مّسجتي اذهو « بلقلا ىلإ لصي ال لباقملا فرطلا ىدل ًاريغص أحرج دلوي

 . ةريصق ةرتف دعب يفتخي مث هربق يف هبحاص ْغدْلَت برقع لكش
 مّسجتيف , فيسلا لعفي املثم ًاقيمع ًاحرج ببسي يذلا وهف , يناثلا امأ

 اضيأ منهج يف همزالم لظيو ةمايقلا موي ىلإ حرجلا اذه ببسم ينذؤت ابرقع

 . اهنارين نم رثكأ هبذعيو
 نع هلأسف « ايؤرلا مّلاع يف ّنَنَوتُم اريبك ًاملاع أر ًاصخش نأ لقنُي

 . ( ثيداحألل ةيسرافلا ةمجرتلاب ةاشحملا ةيئاريولا ةعبطلا نم ) 4١ ص ؛ ج يفاكلا لوصأ ()
 1 /١١1 بابلا نم سماخلا ثيدحلاو اهدعب امو ١5١7 ص ١4 ج ةعيشلا لئاسو عجار )0(
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 وفقر ريو نمار يدلف ةياغلل ٌديج هنإ هلل دمحلا :  باجأف « هلاح

 ةغدل ينغدلتف ؛ ,حابص َّلك ينيتأت ًابرقع نكلو 2١ ينمدختتو ينروزت ةكئالملاو

 اذكهو كلذ لشم لعفتو ٌةيناث برقعلا يتأتف يلاتلا_حابصلا ىلإ اهنم ئذأتأ ٌلظأ

 . ! ايموي

 نأ ثيسنو « ًاصخش تصفتنا دقل : ٌباجأ « هلعف يذلا نع هلأس اًملف

 . رمألا ترغصتسا ينأل , ٌبرقعلا ٍهِذه َلُققأو ٌبوتأ
 .مادعنا لماوع ٍةفاك ٌةلازإو ٍءيش لك ٌريهطت ٍةبودلا ٍءامب نكمي , لجأ

 , كلذب ىّلشتيو نيرخآلا صقتني يذلا لاحل ًاسعت نكلو ةكربلا

 تاملكلا كلت نم نيتئثا وأ ةدحاو هجوأ مل ام رقتسأ ال : لوقي مهدحأ

 . !! يتجوزل ةحراجلا

 , !؟ اذه ينعي اذامف

03 

 دم ينايذؤي نيبرقع يسفنل عنصأ ملام رقتسأ ال لوقي هنأ ينعي هن

 . !! رشحملا ىلإ ربقلا يلوخد

 ىفش نآلا :  لوسقت مث « حراجلا ٍفيسلاك اهناسإ قلطت ةأرملاو

 . !! ىليلغ

 ولوأ اهاري ىعفأ كسفنل تعنص لب « كليلغ فشي مل ةديسلا اهتيأ ال

 ٍِكِلوخد لبق اهنيرتس نكلو « َّنآلا اهنيرت ال تنأو كِِقنُع لوح ٌةَّفتلم رئاصبلا
 صولا ٍبّمَحِب ًاديدح ٍلئتيح كّرصب حبصُي ِكيلإ ليئارزع ٍءيجم دنع لب «ربقلا
 كجوز رعاشم اهب تحرج يتلا ةحراجلا تاملكلا كلت َنيرت اهدنعو « ينآرقلا
 هله ىلع ربقلا نيلخدتف , كقنع لوح فتلت ءادوس ىعفأ ىلإ ٌتلّوحت دقو
 . !! ةمايقلا موي ىلإ اهتاغدلب كقِفارُث ئعفألاو ةلاحلا

 . صاقتتنالا اذه اهبّبسُي يتلا ةقيمعلاو ةرّمدملا راثآلا ةفرعم بجي اذل

١ 



 ةصاخو صاقتنالا نأ افرعيو « ةيدجب كلذل نيجوزلا الك هبتني نأ ُبجَيو

 ةفينع ةبرض ُهُجوُي نيرخآلا حدمب رخآلل امهنم يأ رييعتو نيرخآلا روضحب
 ربقلا لثم تيبلا حبصيف « ةوسقلاو ضغبلاب ًانايحأ اهلدبتسي دقو « ةدوملل
 . كلذ اوبنتجت نأ مكوجرأ اذلو « ًةسئاب ةايحلا حبصتو باذعلاب نورقملا

 ىرَع يأ - : هباحصأل لاق ( هلآو هيلع هللا ىَلِص ) هللا لوسر َّنأ يور

 . ؟ قثوأ ناميإلا

 . ملعأ ةلوسرو هللا : اولاقف

 . ةالصلا : مهضعب لاقو

 . ةاكزلا : مهضعب لاقو

 : مايصلا : مهضعب لاقو

 . ةرمعلاو جحلا : مهضعب لاقو

 . داهجلا : مهضعب لاقو

 هب سيلو لضف متلق ام لكل : (هلآو هيلع هللا ىَلص ) هللا ٌلوسر لاقف
 هللا ءايلوأ يلاوتو هللا يف ضغبلاو هللا يف ٌبحلا ناميإلا ىرُت قثوأ ّنكلو
 . 20( هللا ءادعأ نم يربتلاو

 يف هتجوز بحي نأ ملسملا ىلع بجي , ثيدحلا اذه ىضتقمبف « نذإ

 لب ؛ ةلوجرلا نم سيل اذهف . هتوهشل اهتيبلت عفادب سيلو « ةملسم اهنوكلو هللا

 ةريغصلا دئاوفلا ئدحإ وه ةوهشلا َءاضرإ نإ : انلق دقو تاناويحلا نأش نموه

 يف رحآلا امدح ثعبان يسيل وع ناعوت ول : ٍةَرْسآْلا نيوكتل
0 

 . هللا

 , رفكلاو ناميإلا باتك نم ( هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا ) باب ؟ ج يفاكلا نم لوصألا (9)

 1 . * مقر ثيدحلا
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 ادييهش ا اهووتيساو ا ًاقرعت حبصأ دق اهجوز ٍنوكل رختفت نأ ةأرملا ىلعف

 هللا ىَّلص ) هللا ,لوسر ٍةيرذ نم « ةيولع » هتجوز نأب رختفي نأ لجرللو

 ا
 0 ل

ل ,لوسر نباي كيلع مالسلا :  لاقف « تيبلا
 اكوا يعط

 ةمحرو مالسلا كيلعو :  ( مالسلا هيلع ) رفعجوبأ لاقف . تكس مث

 8 هتاكربو هللا

 . مكيلع مالسلا : لاقو « ٍتيبلا لهأ ىلع ههجوب خيشلا لبقأ مث

 . مالسلا هيلع اوُدرو ًاعيمج موقلا هباجأ ىتح تكس مث

و( مالجلا هيلع ر نامي يأ ىلع ههجوب لبقأ مث
 هللا كويسر يايان لا

 ام هللاو . مكبحي نم بحأو مكبحأل ين | اوس كاد هلل ينعج كنم يت

 ام هللاوو نم أربأو مكردع ضغبأل ين ينأو اين يف عمطل مكُيُِي َْم ُبحأو مكيجأ

 مكمارح مّرحأو مكلالح ُلحأل ينإ هللاو « هّنيبو ينيب ناك رتوإ هنم ربأو هٌضِبأ

 . !؟ كادف هللا ينلعج يل وجرت لهف مكرمأ ٌرظتنأو

 هبنج ىلإ هدعقأ ىتح « ّيلإ . . ّيلإ : ( مالسلا هيلع ) رفعج وبأ لاقف

 يتتلأس ام لثم نع هلأسف لجر هاتأ نيسحلا نب يلع يبأ نإ خيشلا اهيأ أ لاق مث

 ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) هللا .لوسر ىلع ُدِرَنَتْمَت نإ - : يبأ هل لاقف « هنع

 كداؤف دربيو كبلق جلثيو ٍنيسحلا نب يلع ئلعو ٍنيسحلاو نسحلاو يلع ئلعو

 كسفن تغلب دق ول « نيبتاكلا ماركلا عم ناحيرلاو حورلاب لبقتسُتو كنيع ٌرقتو

 يف انْعَم ٌنكتو كنيع هب هللا رِقي امَرَت شعت نإو « ( هقلح ىلإ هديب ئوهأو انهيه

 ه/ا١



 . (2١0 ئىلعألا مانّسلا

 ةعيشلا ضغب نع ىهنتو نيرخآلا ةبحمب يصوت ةفيرشلا ةيوارلا هذه ْنإ
 يهو « ٍءاعدلا سبح ىلإ يذدؤت داقحألا هذهو « ميظع نيملسملا ضغب بنذف

 1 ةكربلا رم مكدلبو مكتنيدمو مكتويب مرحي قلخلا ءوسو

 , هيفنل ٌبِحُي ام نيرخآلل ُبِحُي هنأ يه نمؤملا ًةمالع ّنإف . اوّباحتف
 . اهل هركي ام مهل هركيو

 : ةليللاو مويلا ىدم ىلع هب مايقلا ٌعيطتست دسن الو

 ةوعصلا بجوَتسال ْمّلُس هيف ناكول ًالثمف « لزنملا نوؤش ريبدت كلذكو
 مكتاجوز اودِعاسف « ٍةَدِجاو ماعط ٍةبجو ٍدادعإ لجأ نم ٍةْرم ةثام هيلع لوزنلاو
 هللا ىَّلص ) هللا لوسر ناك دقف  نيئمؤملا ريمأ هلعفي ناك ام اذهو . مكلامعأ يف

 . هنم ٌلضفأ متسلو  تيبلا لخدي امدنع كلذب ُموقي هاري ( هلآو هيلع

 زعملا بلح ىف ُدِعاسي هّسفن ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) لوسرلا ناكو

 . انل ًاميظعت هيف َّنِإ ( لب انتايصخشل صاقتنا كلذ يف سيلو )

 رمأ سانلا عم لماعتلاو تيبلا فراصم ريفوت نإ « ( ةجوزلا اهتيأ ايو )

 عم لماعتيو ةرئادلا ىلإ حابصلا ذنُم بهذي يذلا كجوز لمعو « بعص
 . ٌقاش لمع وه مهتايقالخأ فلتخمب نيعجارملا

 ٍفراصملا ريفوت لجأ نم ٌقاشملا لّمحتي ًابساك ناك اذإ هلمع لاح كلذكو
 ٍءودهلا ىلإ جاتحي وهف « ًابعتم ًءاسم ِتيبلا ىلإ دوعي وهف . كلافطألو كل ٍةمزاللا
 . ةحارتسالاو

 ) )1١جراحبلا ةئيفس ١ ص 7١7 .

 ك/ا١ا



 كجهوزل يبحت نأ كيلعف . قلخلا ٍءوسو ةنوشخلا عم مجسني ال ام اذهو

 نم بعتلا يليزأو هل يمسبتف ء ةنوشح كجوز ىدبأ اذإو كسفنل نيبحت ام

 . هبلق

 ملو « ةنيزتم ريغ لزنملا كلوحسد دنع كتجوز َتيأر اذإ جوزلا اهيأ ايو
 « ةبعتم ًاسوبع تناك اذإو « كلذ نع فرطلا ٍضَْف « هّبِحُت يذلا سبلملا ٍدترت

 هركت ام اهل هركاو « كسيفنل بحت ام اهل ٌببحأو « كبعت مغر تنأ مّسبتف
 ا ةرخآلاو ايندلا يف هّنفأرو هئمحرو هللا ٌةكرب مكلمشت يكل « كسفنل

 لب

 . هللا

 و١
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 ةدوملل ةليزملا لماوعلا
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 ليحل



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 .مامإلل ديعسلا دلوملا ىركذ فداصي ذِإ « ميظع ٍليع موي وه مويلا

 ل ل

 ا رع ع 0

 مامإلا نع ًاثيدح مكل ٌلقنأ انيحب عوضوم نع ثيدحلا ٍةلصاوم لسقو
 انل يتايح لمع جاهنم نوكي نأ ايجار ( مالسلا هيلع ) نسحلا

 جرخف « هّنَجاح يضقي نأ هّلأسو ( مالسلا هيلع) مامإلا ىلإ ّلجر ءاج
 لأسف ( مالسلا هيلع ) ٌنيسحلا مامإلا ادهاش قيرطلا يفو . كلذل ٌمامإلا هعم
 نيسحلا مامإلل هباهذ مدع رس نع لجرلا ( هيلع هللا مالس ( ْنسحلا مامإلا

 . ؟ هتجاح هل ىضقيل

 . دجسملا يف ًافكتعُم ُهَدَهاش ِهّنأب لجرلا باجاف

 ول هن امْأ » يهو « لمع جهنم اهّذِخَشن نب انارحأ ام ٌةملك ٌمامإلا هل لاقف
 , 20« ًارْهَش هفاكتعا نِم هل ًاريخ ناك ٌكّناعَأ

 ىنعملا اذه يف ثيداحألاو 710 ص ا/4 جراوسألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا اهلقني ةثداحلا )١(
 باوث كلذكو ينيلكلا خيشلل يفاكلا لوصأ نم يناثلا الا | ةفاضإ را
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 ِءاضقب همايق ناكل « ( مالسلا هيلع) هل َتبهذول َكّنِإ هل لوقي هنأكف

 . ًارهش هفاكتعا باوث ْنِم ّلضفأ كتجاح

 َباوش ٌقوفي وهف « ٍنمؤملا ٍبلق ئلع ٌرورسلا لخدأ ّنَم ٌباوشوه اذهو
 . هليل ٌدجهتتو . ُهَراهن موصت ًارهش فاكتعالا

 . نوعيطتست ام رْثَق هللا يتلخ ٍةدعاسمل ًاعيمج مُكوعدأ اذه ئلإ ًادانتساو
 يتلا ةجوزلا نع ىضري وهف «٠ (مالسلا اعز يتعبلا مامإلا انل هّبحي ام اذهو

 . هتجوز مدخي يذلا جوزلاو اهجوز مدخت

 : ثحبلا ,عباتنلف ءنآلا امأ

 :« بحجعلا ١ - ؛

 ءىشانلا ربكتلاو ةينانألاو بجعلا لماع « ةّدوملا ليزت يتلا لماوعلا نمف
 : بجعلا نع

 ُدِجوُي هلمع وأ هيفنب هباجعإو ٍتافصلا هذهب نيجوزلا نم يأ ٌفاصتاو
 نيربكتملا ىلع يه ءايبنألا ةروث نأب ُينآرقلا ُديكأتلا اهقمع حضوي ةريطخ ًةلاح

 مهزاجنإو ( مالسلا مهيلع ) ءايبنآلا قيرط يف ةرثع رجحاوناك نيذلا
 : مهتالاسرل

 .موي ىتح ٌرّبكتي هلعجي ًاريثأت ٍناسنإلا ٍقامعأ يف رث هت تافصلا هذهو

 مرح هارعو# ىلاعتو كرابت - هللا لياقم يف هسفن يف ُبَجْعُيو درمتيو ٍةمايقلا

 نوحلاص مهنأ رشحلا موي مهسفنأ نوروصتي مهنأ فيكو اذه لاثمأ نع ثدحتي

 فالخ ,مهنأب هللاب نوُمِسقُي مهأ الإ مدح ٍلهأ نم ةقيقحلا يف مهنوك مغرو

 العو لج ؛ هللا َنوُمِهتَي هللاب ٌدايعلاو مهنأكو « ةئجلا ٍلهأ نم مهنأو , كلذ

 ًاميِمَج هلل ُمُهََي موي 9: - همسا ٌزع_لوقي . رانلا ىلإ مهلاسرإ يف ِءابتشالاب
 ْمُه ْمُهَِّإ آلآ . ءيش ىَلَعْمُهّنأ َنوبَسْحَيو ْمُكَل َنوُفِلْحَي اَمَك ُهَل َنوُفِلَْبَ

 لذ



 . 294 َنوُبِذاَكلا
 ناك ول ىنح « ةمايقلا موي نيربكتملاو مهِسُقْنأب نيبجعملا ٌلاحوه اذه

 . ِثيبلا يف مهربكت
 ةجوزلل ىثبني الف . كلذب فاصّنالا نم رذحلاب نيجوزلا الك يصوأ اذلو

 رأ « اهيذبلاوو اهاخأو اهسفن حدمتف « اهجوز لباقم يف اهسفنب ةبجعُم نوكت نأ
 ٍمولعلا يف ًءاوس  ةينالفلا ٍةداهشلا ىلع اهلوصحب وأ اهلامك وأ اهلامجب 00

 ٍلباقم يف بجعلاو ةينانآلاو يملعلا رورغلاب باصت  ةّيوزوحلا وأ ةّيعيبطل

 يتلا ةيمكاحلا اهبّلست ًةبرض يه اهيلإ هجوُي كلذ لثمب اهفاصتآف ؛ 0
 . ةدوملا مدهتف « اهجوز بلق ىلع اهل نوكت نأ بجي

 هتريشعو هلاومأب هللا حمس ال  رمخافتلا نم رذحي نأ جوزلا ىلع امك
 . نهتاهمأو نهئابآو نهتاوخأب نهجاوزأ ىلع رخافتلا نم رذحلا تاجوزلا ىلعو

 . شحاف أطخ اذهف

 ييطت نأ ِكيلعف « ٌةّيرث ِكنَدِلاوو ًازغ كوحخأو ًاريقف كجوز ناك اذإف
 ْ 1 فليت رو افعل نع ينشر طاع

 نب اوُحضُي نأ ٍتاجوزلاو ,جاوزألا ىلع نأ يهو ٠ ةمهم ةطقن ٌُدكؤأ انهو
 ِءابآلا مارتحا عم ديم لجأ

 ةفأرلاو تاوخألاو ةوخإلاو تاهّمألاو

 : بجعلا عورف ©
 4 0 6 ل # سادس مالا هم

 ميدهت ىلإ يدؤت اميف يدؤت ةرم رامث اهنب لكل ةئيس غورف بجعللو

 - : يهو « نيرخآلا بولق يف ٍةّدوملا

 . 18 / ةلداجملا ةروس (؟)

 ايزو



 : لادحلاو ءارملا-١

 ىلع هير ,ضرف ىلإ ناسنإلا ىعسي ْنأ ينعيو بجعلا عورف نموهو

 الوق ُلوقي د مهنم « نيئمألا ٌةصاخ سانلا نيب ؛ ٍةرثكب ظوحلم وهو « َنيِرخآلا

 نع ٌمجارتلا ضفريو « ًاراركتَو ًاراري لداجُيف . نيرخآلا ىلع هّضرف ُديِرُي ًافازُج

 . هلرق

 نمض ناك هنأ ءادردلا وبأ ىور دققف . ًادج ٌميظع .لدجلاو ٍءارجلا بنذو
 هيلع هللا ىَلص ) هللا لوسر لخدف . ٍدجسملا يف نيَّدلا يف نولداجتي ةعومجم
 . ًاديدش ًابضغ كلذل َبِضَعو ٌرّيغت هيف نحن ام أر املو ( هلآو

 لاق مث ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) .لوسرلا ّنِم هلثم ري مل هنأ ءادردلا وبأ ركذو
 ًءارملا َعَدَي ىتح « ٍناميإلا ةقيقح ٌدْبَع ٌلمكتسُي ال٠ : (هلآو هيلع هللا ىَلص )
 , 2« ًاقحم ناك نإو « ٌلَّدَجلاَو

 . كلذ ُلعفي ّنَم لائت ال ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) هللا لوسر ةعافشف

 يناهنو ين ّيلإ َدهَع ام لو نإ »ف - : لاق ( هلآو هيلع هللا ىَلص) هن مث

 ل لاجُرلا ءاخامو رمخلا ترش ٍناثوألا ٌةدابع ُهنَع

 رم ا ل م او ل

 رثكأ نكي مل نإ انم ةئاملاب نوعست هب ليي جالعلا بعص ًاضرم لكشي يذلا

 « ٍناطيشلا ٍسواسو نم وه لادسجلاو ءارملا نأ انل ني ميركلا نآرقلاو

 . 004 مُكوُلداَجمِل ْمهِئايِلْوَأ ىلإ َنوُحوُيل َنيِطاَبْلا إو + : - ىلاعت - لوقي

 ءارملا ينعت ةاحالملاو 2 8١٠7صء جءايحألا بيذهت يف ءاضيبلا ةجحملا عار (4 59

 . لدجلاو
 . 171 /ماعنالا ةروس (5)
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 ٍناطيشلا ءايلوأ نم هّنأ دلدجلاو ٍءارملاب هقايح يف ني ْنَم لك ملعيلف

 ةشأو , ءىَبَس لمعوهو « ًايئامحر سيلو , يناطيش لمع يهف ٠ ٍةلَصَحلا هِذهب

 يتلا ةجوزلا نع ردص ٌءاوس ةرسألا دارفأ نيل دلو ةارملا 5550

 . ةدوملا ُمِدهيوهف « جوزلا نع ردص مأ , اهجوز ىلع اهلوق ضرفل ىعست

 ْن أ مكنم الك يصوأو « ةوبتجت نا ياو احازوا و مكيصوأ اذلو

 هآر اذإ هجوز لباقم يف ٌمَجارتيْلو . ًاقجم ناك اذإ ىتح , لدجلاو ةارملا كرتي
 هيلع هللا ىَلص ) مركألا يبنلا نع درو دقف « ةلداجملاب هلوق صرف ىلإ ئعسب

 . ةنجلا ىلعأ يب تي هل يب جم وهو ةارجلا رت نم : نقولا سلا

 ا نجلا صضبر يف تب هل ىِنب لات رو ًءارملا كر ْنَمو

 :دانعلا_'*

 ةيدانعلا ًلاحلا نوب لصت ةوسنلا ضعبو « ٍبْعلو ةيئانألا عورف نم وهو

 . فّراعتملا لكلا يف درو امك ىعفألا نع مدقلا عفر ٍضفر ٌٌدح لإ

 ٍةرْفُحلا يف ٍطوقسلا ئلإ ٌةلاحلا هذه مهب لصت لاجرلا ضعب نأ امك

 . مهدانِع نع عالقإلا نوضفري مهنكل , ( يواهملا )

 : مهف ٠ « قحلاب لبقت ىلوألا : ٍناتفئاط سانا نأ نبي ميركلا نآرقلاو

 اوُقَرَع ام ,عْمّدلا ّنِم ضيفت ْمُهَتيْعَأ ىَرَ لوُسَرلا ىلإ َلِنَأ اَم اوُِمَس اَذِإَو 2 -

 . 204 ّقَحلا َنِم

 : قحلا :لوبق ىلع ةراجحلاب ٌمجرلا نولضفي مهف « ةيناثلا ةفئاطلا اّنأ

 نم ةَراجح اَنْيَلَع رنا كن ْنِم نَحلا َوُم اَذَه َناَك نإ مهلا اوُناَفْدَِو )-

 " جراونألا راحب يف كلذكو 104 ص م ج يذمرتلا نع ًالقن 5١8 ص ه ج ءاضيبلا ةجحملا (1)

 . ١١186 ص

 . 87 /ةدئاملا ةروس (9)

 امه



 . هب ميل ِباَذَع اَنْ وأ ِءاَمّسلا

 , ًالوق سيلو « لاحلا ناسل وه انه ميركلا نآرقلا لني ام َّنأ رهاظلاو
 . قحلا .لوبق ىلع هنوُلَضَفُيو مهَرُمدُي نأ هللا نوعدي قحلا نوري امدنع مهف

 مهنإ لب ءمهل تلق امهم ةقيقحلاو ٌّقحلا نولبقي ال لاجرلاو ٍءاسنلا ضعبف
 هلاست مث « ٍةعاس عبروأ قئاقد ِرْشَعِل هتجوز هّنّدحت جوزلاف . ًالصأ نوعمسي ال
 . «ال ءالو ةملك رركي كلذ مغر  هنكل ًاباوج دجي الف « تلاق اّمع

 , هفرعي ال هدجت ِهب ٌمايقلا ٌضِفري يذلا لمعلا وهام : ُهَلأست امدنعو
 . طقف « لعفأ ال :  لوقلا ىلإ دمعيف

 . ضعبلا لاحوه اذه

 نعلو  يعامتجاو ٌٌيِدرف ٌدابعتسا وهف « ميظع هُبنذو ًادج ٌءىنَس ٌزامعتسالا

 هرم ثيدحلا ٍرّضَعلا يف ( يعامتجالا دابعتسالاب ) اًؤاج نيذلا ٌريلجنإلا هلل
 اذهف « , منهج ٌرعق امهتبقاعف 3 يتيقوسلا ٌداحتالاو ةكيرمأ ةّسِرامت حّيصأو ئرخأ

 | نيرمعتسملا ٌلحم وه

 د ل ل ا دعا ّنكلو
 ىلع بجي ام اذهو ؛ كلذ لثم جوزلا عطتي وأ اهجرز تلق ىلع داوحتسالا

 . ةياغلل ُدْيَح لمع رهخ « رخآلا ءاحت هادف اهتم لك

 بلق ىلإ ٌدفنتو . كلذ ُقّفحُت فيك فرعت ال يتلا ٍةجوزلا ,لاحل ًاسعتو
 . اهجوز

 اهجوزل ةجوزلا ةعباتم عنمتو .رمألا اله ققحت ققفحت عئمت يتلا لماوعلا نمو

 . ٌدانعلا

 . ”؟ / لافنألا ةروس (8)
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 ال نيدناعم مكدالوأ دايك اذوب وكي هومر ودكم 10١ مكوجرأف

 وجر | يتلا ةفصلا هذه نم مهوُذقِيَ نأ بجيو « ئضرم مهل اوملعاف هللا حمس

 َتَدَحُو اذإ مكلافطأ اهنم اوذقنت نأ وجرأ امك « « مكيدل ةهدوجوم نوكت ال نأ

 . مهيف
 : ةثفاكتملا ريغ تابلطلا ©

 ًاضيأ سفنلاب بُجُعلا عورف نم يهو
 . هيفافت نع فيشكت عمتجم َّلك لاثمأ َّنِإ :  سفنلا ًءاملع لوقي

 هراكفأ نيت عمتجملا يف ةفراعتملا صصقلا ًالثمف ؛ ةبئاص ةلوقم هذهو

 ريطاسأ يهو « ىليلو سيق ؛وأ « نيريشو داهرف ١» صصق لاثمأ نم تناكول ىتح
 , محللاب ِتأي مل -١ : لثم لثم ءاسنلا نيب ةروهشملا لاثمألا سو لمانلا اهني

 « 0( هتفوك» لا ٌتلطيو

 « ةريبك ءاسنلا ضعب تابلط نأ املثم « ًاّقح لاجرلا ضعب لاح وه اذهو

 يهو ٍناموت ٍفالآ ٍةسمخ ٍةميقب ًةلدب ٍديعلا َةليل اهجوز نم ًالثم َنُمادحإ ٌبلطتف
 . !! ناموت فالآ ةسمخ وه هّييرم نأ ملعت

إل يفكي ال هنأو « هبّئرم رادقمب ريكذتلا اهيلع رِّرك امهم عنقت الو
 ةراد

 . ةلماك ٍةروصب ٍةشيعملا ِتابَّلطتم

 اوبلطت ت الو « مكلخد عم ةبسانتم مكفراصم نكتلو , كلذ اوبنتجاف
 5 ع 2

 . !! دعب محللاب اوتأت مل متناو « محللا ءام » الو « هتفوك هالو « ًابابك )

 ٌدودحم حج زا ناك اذإ ةمخضلا تابلطلا ٌبانتجا ٍتاديسلا نم وجرأ امك
 0 عدا رع م 2. 2 ع

 ضعبف ؛ ديعلا ةليل ٌءكاينغالا همذقي املثم َمّدقي نأ ةنم َنْبلطي نأك « لخدلا

 ةّدع لحارم دعب محللا نم دعُي ماعطلا نم عون مسنا (4)

 اما/



 . 0 كين تام

 . هّلوق تضفر . ردقأ ال : اهل لاق املكو . كلذ ىلع رداق هنأ موتتف

 را نإ را ياسا تابلطلا هذه 0

 0 ا
- 8 

 ون

 تاعقوتلا كلت لثم باحصأ لحم يهو ٍلمحتلا ةيعص منهج رانو

 . ةبوت نود ايندلا هذه نع اولحر اذإ  ةمخضلا

 ٌديرَت امل هتيبلت مدع ىلع هخييبوتب موقتو ريقف اهجوز نأ ملعت يتلا ةأرملاو

 ةمايقلا موي اهُحْضُفَي - ىلاعتو كرات - هللا نأ ٌدَح اذه اهلمع بنذ ٌةمظع ٌلصت

 مامإلا فصو مهّدحأف « ةريبك ًةميق ةماركلل نأ نوملعت ءازعألا اهيأ متنأو « ًالوأ

 هنيد راكب كامل نامل لك كم ج1 ندا تس يل

 . هتماركو

 . هتجوز ٍةلابق يف لُجرلل ةبسنلاب ًاصوصخ ىربك ٌةميق ةماركللف لجأ
  تيبلا يف ةصاخ  ٌنهجاوزأ ةماركل ٌةءاسإلا َنْيَِتْجَي نأ تاجوزلا نم وجرأف
 . ةثفاكتملا ريغ تاعقوتلا كلذكو

 اوئيست الو , اهمارتحا اوظفحاف اهجوز دنع ٌةمّركُم ّنوكت نأ ُديِرُت ةأرملاو

 ٍنوؤشب مايقلاف « مكتاجوز نم ٍةبسانملا ٌريغ تابلطلا اوبنتجاو « اهتيصخش ىلإ

 . ةبعص ةّمهم ِتيبلاو جوزلاو لافطألا ةياعر
 ةياعرب ىه ددقلا ةاننك نإ دعب سيق اهنع ث دنس اس ىلا ةجوؤلا ةفيلظوو

 ٍءيجم لبق اهَسفن دعت نأو « ٍتيبلا ٍتايلوؤسمب ٌمايقلاو اهلافطأو يه اهتفاظن
 اهجوز لابقِتساب مايقلا عيطتست ثيحب « كلذ ريغو ةدئاملا ءىتهتو اهجوز

 . يتأي امدنع ٍةلماك ٍةروصب
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 ماعطلا وأ ياشلا ٌدجت الف « تيبلا  جوزلا اهيأ - لخدت نأ ثدحي دقو

 كا 2 ةئفاكتملا ريغ تاعقوتلا بانتجا مكنم وجرأف 2 هدادعإب , تنأ مقف « ادعم

 ةبرع لاح مكلاح ُحِبصُت الغل هُقيِطُي الام ٍضعب ىلع مكضعب ضرفي ال نأ
 ه ميو

 ٍنيخسرف ريست نأ نكمي ٍةلاحلا هذه يفف . ٍنانط اهّيَقاطو ٍنانطأ ةسمخ تلمح

 . ريسلا ةلصاوم نع زجعتو

 ام رخآلا ىلع امهدحأ ةجوزلا وأ جوزلا ضرف ىلع قّدصي اذه سفنو
 ع

 . هباصعا رايهنا كلذ ةبقاعف « قيطي ال

 يذلا جوزلا َلاحو « ةراهنم اهّباصعأ نوكت يتلا ةجوزلا لاح ٌسعتأ امو

 مامإلا نّيُي امك , ةريخآلاو اينُدلا ٌنارسخ هتبقاعف « ًارجض نوكيو ةيويحلا دقتفي

 ثاعفوتلا ىه ةرملا بجعغلا ٍرامُ ىدحإف 20 1 مالسلا امهيلع ) رفعج نب ىسوم

 :.قيطي ال اهرخآلا ىلع امدح ناجوزلا ضرفي نأو « ةئفاكتملا ٌريغ

 : دقنلا ضفر 4

 ًاضيأ ةينانألا عورف نم وهو

 ٌتّدحتلاو ًةبيغلا ضفري ًمالسإلا َّنَأ ىلع رثكأ ةابتنالا تاديسلا نم وجرأو

 من لوقي هلكلو « مهروضح يف مهب ةازهتسالاو مهتيبغ يف َنيرخآلا بويع نع

 لاق ؛ ةآرملا لعفت املثم مهل نيِرخآلا بويع .عيضوتب مايو « قالا دهلل

 نم ىلإ نئاوتخا دس 4 - صقن وأ بيع لك نم رهطملا وهو  قداصلا مامإلا

 , 2030و ىلإ بويع ىَدُمأ

 هيف دجن ام اذهو « هّلوبق وه هنم ةرورض ٌدنشألا ّنكلو « ٌٍيرورض دقتلاف

 ذأ ريغ يرورض ُرمأ اذهو . اهبويع ىلع هتجوز جوزلا ُهَّ ًانايحأف « ةبوعص

 )٠١( هردصمو ثيدحلا صن مدقت .

 )١1١( ص ا/4 جرارنألا راحب 785 .
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 كلت ةجلاعمب يلاتلا مويلا نم ردابتف كف هَ الوق ال ُالَمَع هب ةجوزلا ٌلوبق
 . بويعلا

 مهل ُهجويو هدالوأ عمو ّيلزنملا هلماعت يف قلخلا ءىّبس جوزلا نوكي دق
 عيال وكل داوم كرر ل رايك هللا هذه يفو ٠ رلوقلا َنِم م ٌءيذبْلا

 ةّيسفن ٍلقعب , ٌلافطألا َبيِصُي ّلُماعتلا اذه نإ :  هيارتحاو اهباصعأ ظفح

 . ءاقشلا مهيلع ُبّلِجيو

 ةرورض دش ًالوق ال المع ِهب جوزلا ٌلوبق الإ . ّيرورض دقنلا اذه هيجوتو

 اهيف دقنلا لوبق مدعنيو .ارصلاب انتويب يف ءانبلا دقنلا لدبتسن نحنو

 الك بلق نم ةئوملا عزت اهنأو ؛ ةياغلل ؛ ةريطتخ ةلاح لهو ةاسنلا ايف نم ةضاخ

 نل هنإف ةأرملا عنقت ةن ملو ٍتارم َرْشَع لوقلا رّرك اذإ لجرلاف ؛ رخآلا اجت نيجوزلا
 لا سنو ًاّيجيردت اهل هّنُدوم فعضتو ىذأتيو لعفني لب هديعب
 يف ةدوملا ٌبيِذُي اذهف لجرلا عنقي الف « ٍتاّرم َرْشَع هرّركت ةجوزلا نب ٌدقنلا

 . حلملا ُءاملا َبيِذُي املثم بلقلا

 ل



 6 ةعبارل : ! 00 ةربن اهملإ
0 0 

 سماخلا لصفلا

 ةدوملل ةدحوملا لماوعل |

 1 ل ©

 ةدوملار -
 : ةدايادهلا باج:
 ةح : 9 وزلاو يممصألا سن
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 ةبحملا بالجتسا لماوع
 انئحب نإ : تلق دقو « ةمحرلاو ةّدوملا نعوه انفخب نم سماخلا لضفلا

 انثّدحت دقو « ٍةدوملل ةليزملا لماوعلا نع لوألا : نيعوضوم َنُمْم نوكي هيف
 . اهنع

 اذام : يأ . ةّدوملا بلجت يتلا رومألا نعوهف « يناثلا ٌعوضوملا امأ

 دعب ىتح ةيعيبطلا ةّدوملا كلت فعاضتتل تيبلا يف هب مايقلا ٍنيجوزلا ىلع بجي
 مهل ناكو دالوألا نم ريبك ددع ةجوزلل ناكول ىتحو ءرمعلا يف امّدقتي نأ

 . ,عيمجلا ىلع اهجوز ةّدوم مّدقت لظت اهنكل « جاوزأو تاجوز

 مكييعأ ّبصن - ًاعيمج  اهوعضت نأ وجرأ ِةمِهُم ةطقن نع ثّدحتأ انهو

 . اهرامث اودجتل - هللا ءاش'نإ- اهب لمعلاو

 : ةريغص رهظت ةريبكرومأ ©
 متنأو . ةصاخخ ةفاطل اهلو « سفنلا ءاملع ٍةنسلأ ىلع ةدراو ةلوقملا هذه

 ضعب يف رهظت ةصاخ ٌةفاطل هلو ٌصاخخ ملعوه سفنلا ملع نأ نوملعت

 . هتالوقم

 ةميظع اهنكل . ةريغص ودبت رومألا ضعب نأ ينعت ٌةمّدقتملا ةلوقملاو

 ةيصخشلا زيزعت يف سكعلاب وأ ةّدوملا ةلازإ يفو « ةيصخشلا ريمدت يف ريثأتلا
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 . ةدوملا ةفعاضمو ٍناسنإلل مارتحالا حنمو

 : ةراهطلاو ةفاظنلا ةياعر- ١

 ٌناسنإلاف . مالسإلا يف ةدَّدشم تاديكأت تدرو يتلا رومألا نم يهو

 ثيح ةماعلا لفاحملا يفو عراشلل جورخلا يفو ِهِلْزنم يف ًافيظن نوكي نأ بجي

 . ةفاظنلاو ٍةنيزلاب يّلحتلا دعب اهلخدي نأ بجي
 ال الثم مهف . ضعبلا لبق نم هب مازتلالا مدع ًانايحأ ىرن ام اذهو

 بجي هنأ مغر اهنولسغي الف ِقّرَعلا ةحئار مهمادقأ نم حوفتو « مهنانسأ نوُفظنُي

 بجيف ٌةهيرك ًةحئار اهنم ثعبتت ٌةْحِسَو مهدحأ ٌبراوج نوكت وأ « ًايموي اهلسغ
 هذه لثمو . هسبالم ةخاسول متهي ال هنأ امك , لعفي ال هنكل ًايموي اهلدبتسي نأ
 مشي امدنع الثمف ةيصخشلا ريمدت يف ةياغلل ةرثؤم اهنكل ةريغتص روما ودنت نومألا

 يف  ٌنعلي دقو كنم رفني « ٌكبِراوج وأ كمف نم ثعبتت ةهيرك ٌةحئار ٌصخش
 هذه. ىلع ماعلا لفحملا اذه وأ دجسملا كلوخد يف اذه كلمع  هبلق

 . ةروصلا

 ةرّثؤم اهنكل هرظن يف ًةنّيه ًةيضق ام صخش سبالم ةفاظن ُمَدَع ُنوكي دق
 ترهظ يتلا ىربكلا بئاصملا نمو « ٍةيعامتجالا هةيمحتا ملح يف ادج

 « ةريغصلا رومالا هزه .لثمب مامتهالا مدع يه « ةّيهاللا بزحلا ٍةلاحلا » مساب
 ٍناونع تحت ٍةحيبق لامعاب نوموقي بابشلا ناك توغاطلا مكح دهع يفف

 ريغ رعشلا ريفوت لاشمأ ةيعامتجالا مهتيصخش اهب نومطحيو هلاثمأو « زبيهلا ١

 . ةافٌحوأ ةياغلل ٍةْحِسو ةيذحأب ىتح ةرذقلا سبالملاب جورخلاو بترملا

 ضعبلا ىرنف « ٌنيفِسآ انّيروث ىلإ رهاوظلا هده لاقتنا دهاشن مويلاو
 روعشو (« لصامق »و ٌسبالمب وأ ٍةخاسولا يف ٍةياغ ٍةيذحأب نوجرخي - ًانايحأ

 ةلاح يه هذهو ( هللا بزح ) مسا مهسفنأ ىلع نوقلطيو « ةبترم ريغ ىحلو
 . مظنلاو بيترتلاب رومأم هللا ٌبزحف , ناطيشلا بزح
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 ٍةَنيه ىلع جرخيف هلزنم نم جورخلا لبق هتئيه ىلإ رظني ناك مركألا يننلا
 . نمثلا ةيلاغ سبالم نكت مل ؛ «')ةياغلل ةفيظن سبالمو ةمّظنم ةبّبرم

 ضعب ٌدجت نيح يف ؛ ةفاظنلاب ًاريثك مهي لب ؛ ُمالسإلا هب متهي ال اذهف

 ًةلمهم هتجوز دجبف , هلزنم جوزلا لخديف « ِتيبلا يف بيترتلا ندقتفي تاحوإلا

 . هل َنّيزتت نأ نع ٌللضف اهرعش طّشمت مل اهّْنِإ تح هل

 ٌتانبو ٌلافطأ اهيدل ناك اذإ ًةّصاخ اهرظن يف ًاريغص ودبي دق رمألا اذهو
 نم اهتّدوم عزن يف ةياغلل ٌرثؤم لماع هنكل راك ءادبأو نوكتو كم ةاطأو دكر

 ٌريبك ةهج نم ٌريغص وهف ؛ اهيلع « َةَرَض » هلازنإو اهب دمامتها مدعو اهجوز بلق
 هاهي ٌمتهن ال نينيدتملا اميس الو ًاعيمج ادنإف فسألا عسو . ىرخأ ٍةهج نم

 ثنسانملا ربع نين كانلذ غرس تانيذتملا ءاننلاف: + ةزيكلا ةزيغضلا رمل

 وأ « كلذب نهب َنهجاوزَأ هر ناجل ؛ دالوألا ربك دقو , لامعألا كلي نهم
 : لوقي ( هلآو هيلع هلا ىَلص ) مركألا لوسرلا نأ مضر هلانسأ قس

 0 كاوسلا رغب ةالص نيِعْبَسو ةسمح ْنِم ُلَضْقأ ِكاوّسلا رثأ ىلع ةالص :-
 يم ىلع نأ نأ الول ٠ - : (هلآو هيلع هلا ىّلص ) هنع لوقي يذلا كاوسلا وهو

 يبوجولا رمأل ةيضرأ نأ ينعي اذهو ")6 ةالص لك ءوضو دنع كاوشلاب مهتم

 ةحئارلاو هيجوز بناج ىلإ مانيو « هب متهي ال كلذ عم هنكلو « ويف ةرفوتم

 أت اهنكلو « ةشلثلاو ةيناثلاو لوألا ٍةرملا يف ربصتف ِهِمَف ني ٌتعبنت ٌةهيركلا
 ٍةدوملا .عزنل ًاييس مفلا ةحئار ٌحيصت كلذبو , اهرمذت ٌدتشيو رمذتلاب دعب اميف
 حيبقف ءرخآلا ٍفرطلا يف وه لاحلا اذإ ٌسكعلا ثدحيو « ةجوزلا بلق نم

 ال نأ لجرلل حيبقو « اهندب نم ةهيركلا ةحئارلا ثعبنت نأ - ًاعرَشو ًافرُح  ةأرملل

 )١( يئابطابطلا ةمالعلل يبنلا نئس بتك عجار .
 ) )1ج ءايغيبلا ةجحملا ١ ةالص نيعبس لدعت هنأ (ع) رقابلا نع هيفو 797 ص .

 )( 7؟ ص  ج يفاكلا نع ًالقن قباسلا ردصملا .

 لحن



 . ةماعلا نكامألاو لفاحملا يفو هلزنم يف ًافيظن نوكي

 هنأ ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا يبنلا ىلإ بسنُيو « مهم ٌرمأ ةفاظنلاف
 . 259( ناميإلا نم ةفاظنلا ١ : لاق

 ًافيظن نكي مل اذإف « هتفاظن ىلإ اورظناف ملسملا ناميإ ةفرعم متدرأ اذإف

 . صقان ( ُهناميِإ ) همالسإف

 . ةريبكلا ةريغصلا رومألا نم سفنلا ءاملع ةيؤر يف هذهو

 : ةدوملا راهظإ-"
 ى ه8 ما# :

 , ””كيلذب هريخاف « هللا يف اخأ تببحأ اذإ كنأب ةفيرشلا ثيداحألا رمأت
 2 5 ل يا م

 لاق ؛ اهجوز هاجت ةجوزللو هيجوز هاجت جوزلل كلذب رمآلا اهيف درو لب
 نونا حدر 4 5 3 03 5 1 5 5

 ُبَهْذَي ال كّبِجأ ينِإ ةأرملل لجرلا ٌلوق » : ( هلآو هيلع هللا ىّلِص ) هللا لوسر
 2غ ؟ هم

 , 20( اذبا اهبلق نم

 الو 50 هريعي ال مكنم ريثكلاو 04 ايداع اقرلام ارناوذب كلذ لثب لوقو

 . هتجوز بحي ناك اذإ ىتح « ةّرم رهشلا يفوأ عوبسأ لك وأ موي َّلك هب ُهوفتي

 .لوق نم لجخت ءاسنلا ضعب نإ لب . ةجوزلا ىلع قدصي رمألا سفنو
 . ةملكلا هذه

 نع لاؤسلاو تايحتلاو مالسلا ,لدابتب ٍرمألا نم ديري ٌمالسإلا نإ
 وه اذهو « نيملسملا نيب ةذوملا ٌريزعت « ةشايجلا رعاشملا لدابتو لاوحألا

 بونذلا رئابك نم محرلا ّمطَق هِدايتعاو ٍتارايزلا ذابت هديكأت نم فدهلا
 . تاهوركملا نم روارتلا كرت هرابتعاو

 3 ةيوبنلا ثيداحألا نم ديدعلا يه هنو ضم درو عه

 . 187 ص ال4 جراونألا راحب عجار (5)

 : ٠١ ص ١:4 ج ةعيشلا لئاسو 49

 ه5



 2. 0و ع 8 3 و 05

 مهضعب رهظي نأ جاوزألاو تاجوزلا نم وجراف « ةدوملا ززعي روازتلا اذهف

 بحب ٍةّيويحو ٍةْشاشَبِيو رارمتساب هتجوز ٌجوزلا ربخيف ء رخآلا ضعبلل ةّدوملا
 8 - 1 2 2 ىلا 4 2 م ِ

 ةّدعتسُم اهنأو « هل ًاليدب اينٌدلاِب ىَضْرَت ال اهْنأ : ٍةلاحلا كلت لثمب هبيجتف . اهل

 : ةبحملا'نالجتاسا ف ةرقب رثؤي اريغتضو دبي ىذلا لمعلا اذه

 اهيحي ىلا نسالملا ءادتراو: 0 يرتلاب ةارملا كضوت ةفيرشلا ثيداحألاو

 لبق ٍءىِداه وج داجيإو مهتئدهتو لافطألا فيظنتو ماعطلا ٍةدئام ةئيهتو اهجوز

 مّلستو , كلذب لافطألا رمأت الو هل ّبابلا اهسفنب يه حتفت نأو « اهجوز ٍءيجم
 كلذب حبصُي يذلا ماعطلا ٍةدئام ىلإ هديب ذخأتو ةّدومب هثداحتو هل مستبتو هيلع

 : اهينلكل نينا

 اهيلع ٍتاديسلا ضعب ٌتضرتعا امّبُرو « انرظنب ًةريغص ٌرومألا هذه ودبت دق
 - 5 درو 2 5

 ةريغصلا رومألا هذه ْنكل ٠ جاوزألا تاعقوتو ٍتابلط ةدايز يف الماع اهُنأرو

 . اهجوز ٍةّبحمل اهبالجتساو ٍةجوزلا ةيصخش زيزعت يف ًادج ةرّثؤم
 مل نإف « يتلخلا ءىّس ناك امهم جوزلا لاح ٌحِلصُي لماعتلا اذه ٌلثمف

 . مداقلا رهشلا يف وأ , ادغ ٌحلصَي « مويلا حلصَي

 + ةرسألا ىلإ ايادهلا بلج_*
 ىلإ يتأي امدنع  ةريغص ولو  ٍةيده بلجب ّلجرلا ٌتاياورلا يصوت

 ٍةماسقباب لزنملا لخديو « لزنملا جراخ همومه هسفن نع عزني نأو « «9لزنملا

 ٍةيدهلا ميدنقتو اهيلع مالسلاب ءادتبالا ىلإ وه ردابي لب « هتجوز مالس اهب لباقي
 اهركشيو « اهلمعب ٍةداشإو ركش ٍةملكب بعتلا اهنع ليزيو « اهل اهّلوحي يتلا

 : حاكتلا تامدقم نم ةرشاعملا باوبأ 1 ج ةعيشلا لئاسو عجار )عغ372

 . ( دلو )و ( لايع ) يتدام يف ١ جراحبلا ةئيفس عجار (4)

 لحاوب



 د تل ل ل ل

 . هيف ٌبْغرَي

 « ةّدوملا ٍبْلَج يف ةياغلل ٌرُثؤمو ٌريبك ءرهاظلا يف ٌريِسُي لماعتلا اذه لثمو
 دوسي اهب موقن ال اننوكلو , رجضلاو بعتلا لاكشأ ةّفاك بلقلا نم جرخي وهف

 . دوربلا انتويب

 : ةحنوؤإلا اهتدجوأ دوربلا نم ةلاحلا هذه نأ ديدن نمألا سردتن امدنعو

 نلعب« يتم ربغ تجوز قربو تيلا لدي امدنع جولان حضاوف

سباع اهجبوز دهاشت ةجوزلا نأ وأ , اههجو ىلإ رظني نأ لبق ًةراَقك ٌمّدقي
 ابطقم ًا

 لوألا رهشلا يف ىتح « ةدوملا ٌمدهي كلذ ّلثم نإ . تيبلا لخدي وهو هيبجاح

 . يناثلا يف وأ

 ًارارم ئصوأ يذلا - جوزلا لعخدي نأ ليبق نم ضو هلعفي ٍءيشلا سفنو

 عم ريغ هدجيف عئاجوهو تيبلا  هدرجم دنع ًاريفاح ماعطلا نوكي نأب تجوز

ديج ريغ ٌماعط نيح دعب  يتأي مث « هراظتنا يف سلجيو « نآلا ىلإ
 َنيِب هعضت 

 رب َتْعِش ُنِإف كتلاخ ٠ شآ » هّْنِإ : هل لوقت يهو هيدي

 كلذ لادبتساو تيبلا ىلإ ًائيش م جوزلا لمح مدع هيلإ يدؤي رمألا سفنو

 . !! خارص وأ فينعت وأ هتجوزل اهُهُجوي ٍةحراج ةملكب
 0 7 مور هلا 0

 يف ميظع ريثأت تاذ رئاغص يهو انئيب ةريثك ةريغصلا ٍرومالا هذه لثمو

 . ةذوملا لتق
1 5 5 

 هذه ةياعرب مكيلعف « تيبلاو ةرسالا َءاوجأ ةدوملا دوست نأ متدرأ اذإف

 . . ةريبكلا ةريغصلا رومألا

 ٌعئاش لثم نيسوقلا نيب امو تاورضخلاو بوبحلا نم دعُي يناريإلا ماعطلا نم عون مسا « شآ» (4)
 , رمألاب مامتهالا مدع نع

 لحل



 : ةرباصلا ةجوزلاو يعمصألا ةصق ©

 دج ًاريبك ًااطيش ناك هاذ َّدحب نومأملاو , ٍنومأملل ًاريزو ّيعمصألا ناك

 بهذ هنأ لقنب ًاضيأ ( اناطيش ) ًاهوبشم ناك يعمصألاو .٠ ًايفخًيناطيش ًاملاعو

 كد يغرو « يمالسإلا ٍعرشلا يف ٌمّرحمو يبق لمع هوو - يهيفرتلا ٍديصلل

 جرخ يتلا ةلفاقلا عاضأف , سابعلا ينبو ةّيمأ يبب ءافلخ هيلع بظاوي ناك

 اهيلإ بهذف « ةميخ ٍدعُب نم دهاشف « ًاديحو ءارحصلا يف يقبو « اهعم ٍديصلل

 يف يه ْتسلجو « ةميخلا نم ِيواز يف سلجف ٠ ةليمج ٌةباش أرما اهيف دجيل

 نذأتست مل اهنأب ترذتعاو ترّيغتف « ُهّضطع يوريل ًءام اهنم بلطف « ئرخأ ةيواز

 . اهتريهظ اعط هنأ هثربخأ نبَللا نم ًارادقم هل ْثمّدق مث , َكِلَذ لثم يف اهجبوز

 يتأنت ةلحار ىأرف « تماق دقو ةأرملا هذه ىلإ اهدعب هبتنا ًةعاس سلجو « هلوانتف

 ِءاملا ٍءانإ لمح ىلإ تعراس يتلا ٍةأرملا هله جوروم لج اهيلعو ديعب نم

 يذلا اهجوز هب لبقتست ٍةميخلا جراخ ىلإ  يعمصالل هّميدقت تضفر » يذلا

 . نيابتلا اذه نم ٌيعمصألا بّبعتف « ًاحيبق ًاخيش ناك

 هيملق ,لسغب  هريعب نم اهُجبوز جرت نأ دعبو - ةأرملا تماق نأ ناك مث

 لخدي وهو ٍريقوتلاب هتفحو هذي ههجَو تلسغ امك ُكِلَذل اهتَّدعأ ٍةرخص ىلع

 هيتس ناك جوز نأ يممسعأل ركذسي م « اقم يف تسلج مث ةسيخلا

 « نسح يقالخأ ا ل ل

 ةرارح يف ْئىظلتي ٍءرحصلا يف ٌلظي نأ نأ ىنمتو « كلذ ّيعمصألا لمحتي ملف

 كلذ هب ٌمتهي نأ نود ةميخلا نم جرخف ؛ عضولا اذه ٍةدهاشم ىلع سمشلا

 . لجرلا

 جراخو فيضك هل ًاماركإ هعيدوتل ةميخلا نم ٌتجرخ دقف « ٌةأرملا ان

 يه ام ىلع يهو حيبقلا جوزلا اذهل اهتياعر ةّدِش ىلع يعمصألا اهبتاع ةميخلا

 كلذ هيلع تركنأو اهجوزل ِهحْدَف نم ًارثأت اهنول رّيختف , لامكو ,لامج نم هيلع
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 3 3 هلا 6 35 20

 نع اثيدح تعمس اهنا هتربخأو . اهجوز نيبو اهنيب ٍفالخلا ةراثإل هّيْعَسو
 وهو « ةنجلا لهأ نم نوكتل هب لمعلا ديرتو ( هلآو هيلع هللا ىَّلِص ) .لوسرلا
 ()21١. ركش ٌفاصنو « رْبَص فضي : ٍنافصِن ٌناميإلا -١ : ( مالسلا هيلع ) هلوق

 نم اهيلع هب هللا معنأ ام ركشتو « َناميإلا لمكتست اهجوز ىلع اهربصبف

 . 2 0هتيَكْسأو كلذب هّيظعوف ؛ لامج
 ع عي را " 5 2 2 7

 انايحا ناسنإلا هاري ام اهضيقن ىلعو « ةملسم ةديس اهنإ لاقي هذه لثملو

 ا ل

 : ِح لا 2 م

 7 3 ل ةفرصي اًنع- د و كاملا فليت نك نرخ

 ةلايح نالت ةحوز نأ نفد هتجوز روضحب ٌحوزلا ثّدحتي نأوأ ؛ هكلتمي

 . ةياغلل

 نع مهتاجوزل نوثّدحتي امدنع ًاعيظف ًاهابتشا جاوزألا ضعب بكتريو
 تافّرصتلا هذه لثمو 8 مهتاجوز نوزمليف 5 نيرخآ تاجوز قيضسو رلامج

 . ةجوزلا بلق نم ةّدوملا نم عون لك - حضاو وه امك  جرخت

 هتجوز نساحمب ٌديشي نأ جوزلا ىلع ُبِجَي تافّرصتلا هذه ْنِب ًالدبو

 . اهنم لضفأ ٌفرعي ال هلأب اهربخيو - هنيع يف ةليمج نكت ملول ىتح

 ًاريخ ُفرعت ال اهنأو .اهجوز ةلوجرب َديِشَن نأ وه ًاضيأ ةجوزلا بجاوو
 م 5 2 55 8 7 ه6 6

 نإ لب . رخآلاب امهنم لك ديشيو .رخآلا امهنم لك مدخي نا يلاتلابو « هنم

 ازئاج اهيف بذكلا نوكي يتلا ٍدراوملا نم هذه

 . ٠١١ ص ال ج ءاضييلا ةجحملا عجار 2غ(

 يف ةيورملا . ةيدابلا يف ةأرمإ عم يعمصألا ةصق يف هدجت رضاحملا خيشلا هدروأ امم بيرق )1١(

 . 1/15 صا ج ءاضيبلا ةجحملا

 "ا



 ةوق نع ريبعتلا يفو ةّدوملا بالجتسا يف اَدج ٌةرْثؤم ةريغصلا ٌرومألا هذهو
 000 نوب ىلا نه ةنرحلا حشا تاذ ةأرملا نا نسي يمنا

 نيرخآلا ا

 بطش ةرظعتم اهتيب نم جرخت ينلا ةأرملا 3 ةفيرشلا تاياورلا ٌدكؤت
 ىلإ دوعت ىتح هيلع رمت ٍرَدَمو رجح لكو ةكئالملا اهعلت ؛ 0

 . (١")اهتيب

 دنع اهنيدتري يتلا ةسبلألا وأ ةَءالّملا نعضي ال نأ تاديسلا يصوأف

 ؛ رطعلا ةحئار لقنت ةسبلأ وأ نهروطع هيف دجو ٍناكم يف تيبلا نم ٌنهجورخ

 ٌنهتنعل .مراحملا ٌريغ مش اذإ ُهنإف « نهجورحخ دنع نرطعتي ال نأ نهيصوأو

 ا ا ٌنروصتت الو « ٌنامزلاو ضرألاو ٌناردجلاو ُباوبألاو ٌةكئالملا

 َنوُهَفْفَت ال نِكلو هِدمَحب ُحَبُْي الإ ٍءْيَش نم نِإَو 2 : لب ءروعغلا
 , #2039 مهحيبست

 يجنو رصتلو عتشت نحلل

 (19بناجألا اهيأ مكمامأ نوتماص انْئكل

 اذه نم ريبكتلا ٌتوص ُناسنإلا عمسل ( يتوكلم ) ٌممس كانه ناكولف

 . دومعلا

 إف ءاهَبضم ىلإ بهذت نأ لبق اهجوزل ٌرّطعتت يتلا ةدّيسلا ام

 ٍةمئآلاو هلوسرو هللا اضرب ىظحتو « حابصلا ىتح اهل رفغتست ةكئالملا

 هللا ىَّلص ) مركألا لوسرلا نع / ص قودصلا خيشلل لامعألا باقعو لامعألا باوث عجار (19

 ىتم اهتيب ىلإ عير نس لل يون اهني ساج رد نال: ٍةأرمإ يأ ١ : ( هلآو هيلع

 . ١4 دلجملا نم اهدعب امو ١١5 ص ةعيشلا لئاسو كلذك عجارو « تعجر

 . 54 / ءارسإلا ةروس (195

 )١5( يمورلا نيدلا لالج فراعلا يناريإلا رعاشلل ةيسرافلاب رعش تيبل ةيرثن ةمجرت .

 ل



 ًاريغص ودبي دق كِلذب اهُمايقف , 222ظيقيتست ىتح اهل نورفغتسيو نيرهاطلا
 , ةيحملا بلخ ىف“ ةياغلل ٌرثؤم هنكل +« اهنيعب

 وأ « نمريشلا ٌةَءالم » ٌءادترا اهنع رّبعي ال ةيوقلا كتيصخش َّنِإ ةديسلا اهتيأ
 ٍِ ل 3

 يهف . سكعلا ىلع لب « تيبلا نم كجورخ دنع راظنالل بذاجلا سابللا

 تدادزاو ِتاَءالُملا نم عونلا اذه ناعمل دادزا امّلكو . ةيصخشلا ٍفعِض ةمالع

 لوقي . كتيصخشل اهُهجوي ىتلا ٌةبرضلا ِتْدتشا ؛ حضافلا سابللا كاذ ٌةيبذاج
 : : م ]3 2 2 ل

 . #20 ىلوالا ةيلهاجلا جربت ّنِجَرَبَت الو # : - ىلاعت

 ءاسن لفم ٍتسلف « ِكِثيصخش ِكلو ةملسم ِتنأ ! ةديسلا اهتيأ ايف
 ام ٌءادترا كلل يغبني الف « ةيصخشلا ًةميدع تسلو « ٍناكم لك يف ةيلهاجلا
 تلد ال كل فلق وتس اون جلانعلا عفا هل هيووش ةنزع ةاظنألا كذحب

 1 1 0 1 7 ع 1 م6

 . كلذ لثم لعفت يتلا يه اهل ةّيصخش ال ىتلاف « راظنألا كُهَجو

 َّنإف كلذكو . اهجوزل ةبذاج ٌنوكت ىتلا يهف « ةيوقلا ةّيصخشلا ٌتاذ ام
 ُةتيصخش نأ مّهوتي يذلا سيلو « ُهَتَجوز هيلإ ٌدشي يذلا وه ِةّيصخشلا اذ ٌحوزلا

 لوقي يذلاو . دسألا نم مهتفيخ هنم هلايع ٌفوخو ِتيبلا يف هحخارص اهعنصي
 وى 9 5 2 ِ؟

 بلقلا ٍةمالسب ىّلحتلا كيلع لب « ٌيناطيش لوق وهف . اذه لثم لقت ال
 . بلاجلا نيلو ناسللا بيطو

 2 2 0 ع 1 0 78 3

 نم حدكت كّنأو « ايندلا ٌلكب اهُلِداعت ال كنأبو اهّبِحَت كنأب كتجوز ريخأ
 . كديع كلذ يف نأو « ٍةيهافر يف شيعت نأ لجأ نمو اهلجأ

 . ةيصخشلا يوق ٌلجر هّنِإ لاقُي اذه لثملو

 )١5( ج ةعيشلا لئاسو عجار :١ ص ١١7 .

 ) )15مال / بازحألا ةروس :



 :١ ةدوملا لتق يف ةياغلل

 « ةيصخشلا ةوق ةمالع وه لزنملا لامعأ يف ةأرملا ةدعاسم نأ امك

 . نسحلا لماعتلاو ناسللا بيطو ةفاظنلاب ٍةأرملا يّلحت ىلع قدصي رمألا سفنو

 اكو



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 سداسلا لصفلا

 هبابسأو تاجوزلا ددعن

 يرورضلا جاوزلا- ١
 ءاوهألا عفادب جاوزلا- ؟

 ةيسفن ضارمأل جاوزلا-



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 هيابسأو تاجوزلا ددعت

 ٍةيحانلا نم هلياوعو ِهِلَلِعو تاجوزلا ٍدّدعت عوضوم يف مويلا انثحب رودي

 . اهريغو ةيعامتجالاو ةّيهقفلا ةيحانلا نم ٌسيلو « ةيقالخألا

 ا ماسقأ ىلع ٍتاجوزلا هددت

 : يرورضلا جاوزلا- ١
 ا ع ا لا ل

 00 زوز نانا ىلإ لجرلا

 نيناوق عضو ىلإ اهباحصأ رطضا داح قزم يف تعقو دّدعتلا اذه ٍزاوج مكح

 نوكت نأ ةياغلل دودحم وهو رتاجبجلا دهب نق رووعفلا نيداصع ين

 هنكمي الو الفل ُديريوهف , كذب اهبوزوأ يه ىضرتت الو ٠ ًاميقع ةجوزلا

 . ىرخأب جورتي نأ ةرورضلا ي ىضتقتف « هنود شيعلا

 ٍرايِتَخال نهسفنأب نردابي نأ تاديسلا يصوأ هذه ةرورضلا قيداصم يفو

 . نهجاوزأل ةيونعملا ةيحانلا نمو ْنِهنم لك عم ٌمجسنت يتلا ة أرملا

 افلا



 : ءاوهألا عفادب جاوزلا- "

 ةسوزلل نأ ليعولا مهوتيف , ءاوهألا عفادب عقي يذلا وه يناثلا مسقلا

 مث؛ , ىلوألا ٌجّيزتي ٍتاوهشلا يف ًاسمفنم افرتم ًاصخش دجتف , ئرخأ ذل ةيناثلا

 . ( ميرحراد ) هيشنل ٌدعأل عاطتسا ولو « ةثلاثلا مث « ةيناثلا

 ةيقالخأ ٍتاعبت جاوزلا نم عودلا اذهل َّنَأ وه انه ُهَلوقأ نأ يغبني يذلاو

 اهل سيل ْذِإ « ريطخ داو ىلإ ٌناسنإلا قوسي ٍزئارغلا ٍةيبلت يف ٌُسامِغنالاف « ةريطخ
 . ةسائرلاو ةطلسلا نم عبشي الف « عبشتو هدنع فقت ٌدح

 ةصاخ ةيصوصخ ةيسنجلا ٍةزيرغللو راارعلا ناد قاع نلعب اذه

 نع ثحبلا ىلإ ىعسل .نضرالا لك ٍضرألا ىلع ٌناسنإ طّلستولو ,  ًاضي

 ا

 كلذ ىلإ ٌريشي امك عبش امل « ةّضِف نمر خآو بهذ نم ًارهن َكلتماولو
 . 230( مالسلا هيلع ) ٌقداصلا مامإلا

 نأ ٌّدح اهتروطخ غلبت ئرخأ ٌةَيصوصخ ةّيسنجلا ةزيرغلل نِإف كلذل ًةفاضإو

 . ميرح راد مهني لكل ناك َناريإ كولم ضعبو سابعلا ينبو ةّيمأ ينب ةافلُش

 ةئام مهدحأل ناك ًاضرف يأ « ٌنيرخآلا ءاسن نودراطي اوناك كلذ مغرو

 نّهَّضعب ىري ال دقو , ٍدحاو ٍناكم يف نهعمج يتاوللا ٍناسحلا ٍتايتفلا نم

 ول ىتح  تاييرخأ ٍتاينف ىلع ٍروثعلِل ىعسي ناك كلذ عمو « لماك | ماع لاوط
 نيكس يكاد َنيِرَحآل ٍتاجوز َّنُك

 ٌباِصملا عبشي الذإ 2 يسفنلا ٍناتلفلاب ,سفنلا ًءاملع اهفصي ةلاحلا هذه
 لماوعلاو (راثث ) امظت ةزيرغلا َّنَأ نوفيضيو ٠ يوري الو يطعأ امهماهب

 )١( اهيف دهزلاو ايندلا مذ باب ؟ ج يفاكلا لوصأ عجار .
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 ٍةأرملا نادقف وأ « ةيناويحلا تارظنلاب َنيرخآلا ٍءاسن ةقحالم يه كلذل ةيدؤملا

 . ٍةيوهش ٍتارظنب َنيِرْخآلل اهعلطتو ةّفِعلاو باجحلل

 ةيناثو ةدحاو ةباش ةليمج ةجوز لجرلل تناك ول ىتح ٍةلاحلا هذه ببسبو

 لشثم حبصي نأ بلطيو « عبشي الف « ةّيناويحلا ِهتارظن نع ىّلختي ال ةثلاثو

 0 ميرح راد » هل ديشرلا نوراه

 مك +

 . 18 هتاعبتو 1 :روال نم 0 .علطتلا نعو ةبيرملا
 97 ع : 1

 ع

 ىلإ نهعفدت ِءاسنلا يف يسفنلا ٍناتلفلا ةلاح ٌروهظ نأ سفنلا ٌءاملع ركذيو

 ردصلاو ةبكرلا قوف امو ٍدعاسلا ئلعأك  ِنَدَبلا نم ةريثملا ِءاّرجألا نع ٍفشكلا
 . بناجألل اهلاثمأو

 َنُمَدِعاوس رتست ال ٍةسبلأ ِءادترا ىلإ تابذهملا ريغ ٌضعب عفدي اموه اذهو

 . قوسلا ىلإ نبهذي امدنع ةبسكلل اهنفشكي يكل

ةَقِزألا ف ٍسولجلا ىلإ نهنم ٍضعبلاب لاحلا لصي دقو
 ٍةنولم ة ٍةَءالَمِب ٍ

اهيقاس يبت ٠ ِءارولا ىلإ اهتَءالُم عفدتو )2 براوج نود
 1 تئاجألل 

 امك « ةيسنجلا ةزيرغلا ًأامظوه ةبذهملا ريغ تايكولسلا هذهل عفادلاو

 . سفنلا ءاملع لوقي

 نانعلا نوقلظنيد اييدج نيزجاع مهنوك مغرو - نينسملا نم فلا

هنم ٌباكلاف « ةّيوهشلا مهتارظنل
 لفل مويس .مارحلا ةرظن هَجوُي م

 . موي ّلك تاكتهتملا كلت

 . اضيأ سفنلا ءاملعو مالسإلا رظن ةهجو نم ريطخ عضو اذهو

يف نهنم دجوي ال يتاوللا ةوسنلل - نيسوق نيب - ٌةملك هّجوأ انهو
 اذه 

ْنِم انثيدحل نعمتسي يتاوللا نيب ّنهنم دجوي ال نأ وجرملاو عامتجالا
 « ٍةعاذإلا 
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 أ ٍةأرملا نم وهو « ءىِطاخ لمع قاقزلا يف لجرلا وأ ٍةأرملا سولج َّنأ يهو
 . اهباجح رمأب متهت ال تناك اذإ ةّصاخ

 ٍتابّذهم ٌريغ نأ نملعيلف « قاقزلا يف ثالث زا نان ارنا تيلجاذزد

 , ٌنهنوري مراحملا ٌريغ لعجي اذه ٌنُهَلِمع نأ نع ذاع. ةيضخشلا ثاميدعو

 . ةيصعملا يف مهعوقول ًاببس نحبصُيف
7 0 #2 

 ١ ةريبك ةيصعم هتاذ دحب اذهو

 دقو ُةَنولم ةمالُم اهيلَع قاقزلا يف دعقت ال اهتيصخش مرتحت يتلا ة ةأرملا نإ

 لزسملا . لامعأب موقتو « اهتيب يف رقت لب « ب هللاب ذايعلاو - . اهُيئاس ًةنتف تدب
 ةءارقلا ىلإ تدمع ٌءيش رلامعألا هذه نم اهيدل نكي مل اذإو ٠ « لافطألا ةياعرو

 . ةيعامتجالا وأ ةّينفلا وأ ةّينيدلا ةطرشألا ىلإ عامتسالاو

 ٍةبيِغلا نم ولخي ال دحاو ٍناكم يف ءاسنلا دوعق نأ هيف ٌكشالاممو
 ل

 ةيصخشلاو بيذهتل 0 ا

 . ةمرتحملا

 . (اهيلع هللا مالس ) ءارهزلاٍُس عم مجسني الام اذهو
 يهف ء اهل ٌةعبات اهّنإو ءارهزلا ٌبحت اهنإ : لوقت :و كلذ لثم لعفت نمو

 هذه لاثمأ ,لاعفأ نم ىّدأتت ( مالسلا اهيلع ) ٌءارهزلاف « كش الب اهلوق يف ةبذاك
 ةأرملا

 دقو . ٍِءاوهألا .عفادسب عقي يذلا وه تاجوزلا د دّدعتل يناثلا ميقلاف نذإ
 يعسلا ءاعداب يطق 2 نايحألا ,ضعب يف َنيرخآلاو ُهَسفن َكِلذ لعفي ْنَم ٌعدخَي

 هسيفتل ىتش بئاصم - تاريقلا نم الاسد بلجيف « باوشلا ىلع لوصحلل

 لكل



 ىلع لوصحلا ئوعد يف ًابذاك ناكوهف « ئىلوألل كلذكو « ةيناثلا هتجوزلو

 . ةيناثلاب هجاوز نم باوثلا

 حيبق لمع اذهف « يناثلا . جاوزلل ٌجاتحي نكي ملو , ءاوهألا ناك هعفادف

 ُكاّيِإ ) -: ب ىلوألا .مايألا ذنُم مهتّذمالت نوصوُي َنيذلا يقالخألا ملع ٍءاملع دنع

 .0 ِتاَهَمْشُملا يف لعوتلاو َكايِإ مث كاي مث

 متايهسملا هده فاق لق نآ قوبر ةضكا اج
 . مالكلا ةرثكو لسكلاو مونلا ةرثكو لكألا ةرثك نم راذح

 . ةيسنجلا كتزيرغ ةيبلت يف ٍنزاوتلا ظفح يف دهتجت نأ كيلعو

 الو . ًايقالخأ حيبق لمعوه ّيِنَرَثلا ٌيوهشلا جاوزلا نم ٌطمنلا اذهف
 . ىلوألا ةجوزلل ِءافولا عم ٌمجسني

 ٍناسنإلا ىدل ًاّقح باجعإلا تعبي ٌفِقوم رابكلا ٍءاملعلا ٍدحأ نع لقني

 لامعألاو تاملكلابو|مهسفنأ ن وذي نيذلا اهّلِصي يتلا ةيماسلا تاماقملاب

 ينيوزقلا ميهاربإ موحرملا ديسلا أ يور دقف « مهنع ردصت يتلا ةميظعلا

 نيب ةقومرم ةلزنمب ئظحي ناك ًءالبرك يف شيعي ناكو ٍفجنلا عجارم نم وهو

 قم ينو ٠ ةيلغلل ةمئتم ةيملع ةجرد ىلع كهل ؛ ةيملعلا ٍتازوحلا بط

 هل ةزوحلا بالط بحب ئىظحي ناكو « هقالخأو هأوقت يف ماس

جوز نم « هاشيلع حتف و ِكلملا نبا « ةنطلسلا ًءايض و ْتَقَلُط هنامز يفو
 اه

 البرك ىلإ تهجوتف , ناريإ يف ِءاقبلا نع تضرعأ دقو « ٌةباش لازتام تناكو

 . ليفك نود اهيف ف ةماقإلل

 بغرت اهنأ هربخيل ينيوزقلا دّيسلا موحرملا ىلإ ًالوسر تثعب ةباشلا هذه

لخدتو « ءاهجوزتي نأو « هّلِظ اهَلَمْشَي نأ ىف
 باجأ ديسلا . هفنكو هتيب يف 

 نال باهل ناو ةلالاءال لس يحي اب وسر
 اني

 . ةّياش ِتْنَأو خيش انأف ضعبلا انضعبل ءافكأ انسلف
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0 
 . ةريمأ تنأو ةبلطلا نم انا

 . « ةّيرث ٍتنأو ريقف انأو

 : ٍةروصلا وذهب اهباوج هءاجف
- . 0 1 2 0 53 0 

 افرعا نأو ) كفنك يفو كتجوز حسبصا نأب رختفأ ىننإ « ديسلا اهيأ»

 . كذب
 0 ص 3 2 رم 8

 فيراصم لفكتل ةدعتسم ينإ لب « .لاملا َنِم ائيش كنم بلطأ ال ينإو

 11 ضبا لرالا كي

 اهلمُأ مطق ىلإ دمعف « ٌديِرُتاّمع ىّلختت ال اهْنَأ ىأر ديسلا موحرملا
 8 7 ع 5200 1 5 5 7 يف

 تايتت ارنا نم رم يننإ ١ ب اهيلإ ةيباطو همدادت كوبرا لمحو «. لكلاب

 نأ 0 8 00 هال قدم ىلع

 ردا ةبرغلاو رقفلا لظ يفو - 0

 . ( كنم جاوزلاب ئضرأ ال كلذلو

 . غيلبو ماس كققوم هنكلو ٠ ضعبلا ىلع ًاليقث نوكي دق ٌفقوملا اذه
 مم ٠ 8 9 5 9 رباع ى# 8 :

 اقح نوعست متنك نإ : مهل لوقاو ةيناثب جاوزلا نوديري َنيْذَلِل حصنأ ينإو

 اهّصيصخت َنوُديرُت ىتلا فيراصملا اوُمّدقف . كلذ نم باوثلا ىلع  لوصحلل
 ٍةرسألا هذه فراصم اولفكتو « اشو باش .جيورتل ةيده يناثلا جاوزلاب

 رفعج نب يسوم مامإلاف 3 باوث لك قوف لمعلا اذه تاوشف 3 ّةديدجلا

 نيِعَبُس نو اريخ .عوبسأ ٍةَدمِلةدحاو ةرسأ ةشيعم لفت ربتعي ( مالسلا هيلع )

 : ةيسفن ضارمأل جاوزلا- '"
 8 03 د 5
 مل اذإ تابغرو لويم ناسناللذ ٠ يضرملا جاوزلا ددعت وه ثلاثلا مسقلا

 نمل



 اسير سدت ىف . ٍروعشاللا ىلإ يروعشلا نادجولا نم لقتنا اهل بجتسي

 :ٍةَدُم دعب يعواللا ٍريمضلا ىلإ لقت يعاولا ٌريمضلا اهل ْبجَمَْي مل اذإ
 اذإ ٍناسنإلاب يذؤت دق اهنأ ّدح اهثروطخ غلبت ة ٍةريطخ ٍةيسفن ٍةدقع ىلإ 000

 راكفألا باحصأ لاحوه املثم عمجأ ملاعلا ٍقارحإ نإ ةطلخو أ ًاملع كلتما
 رسما

 يتلا ةريبكلا ةريغصلا رومألا كلت نع ٌةجوزلا لّمغت نأ ًانايحأ ثدحي
 امدنع اهجوز هجوب سبعت نأكك « اهبجاوب لمعت الف « . سمألاب اهنع ايئدحت
 ىلع ًءاعدو ًاخارُص يناثلا مويلا يف اهنم عمسي مث « « مّسبتلا نم ًالدب تيبلا لخدب
 ثلاشلا مويلا يفو « هيب يف ,شيعلا نيو اهل مهئاذيإ نم ًارُجضتو .لافطألا
 . عبارلا مويلا يف لاحلا اذكهو , نمثلا ةيلاغ ٍةلدب ءارشب ٍتابلط اهنم مسي
 رجورزلا ىدل ٍةّيسفن ٍةمزأ د داجيإ ! ىلإ رامز رورمب يدوي يذلا رمألا ٠ , اذكهو

 قير اهلعل ىرخات .جاوزلا لح هل ىئارتيف ٌلحلاب ركفي يذلا

 يف ةجوزلا 0 يتلا ة اغلا ةرفشلا لثم يه ةيسفنلا ةدقعلا هذهف

 , هُحيِرتُس اهّنأب امموت ىرخأب .جاوزلا ىلإ هعفدتو ِهيذؤتف « جوزلا حورو مسج

 . ةثلاثلاب جّوزتيف « ِهضْرُت مل ًاضيأ ةيناثلا نأ ئري ًانايحأو
 ةَفِع هنادقف ىلإ  ًايجيردت - .حورلا يف ٌةسورغملا ةرفشلا كلت يدؤت دقو

 :همللاب ةايفلاو وسلا

 ُهقّلعو « ةّيسفنلا ٌتامزألاو ُدقعلا هيلإ يّدْؤت يذلا ٍتاجوزلا دّدعت وه اذه

 اذهب ٍةّيمالسإلا اياصولاب لمعت الو . اهبوز يِضرُت ال يتلا ةجوزلا ٌكولس يه
 ًاضيأ سفنلا ًءاملع اهدّكؤي يتلا اياصولا يهو « نأشلا

 يف صقن ٍدوجو ببسب ةيسوبعلاو حايترالا مَدَع ةجوزلا هني ترهظأ دقل
 . عيتسفلا رق نايعابزبك يرد يأ ةدياطما ارزفلل» لئلا وللا

 دلع نم ٍطمنلا اذه ٌدِراوم ُبّبست يتلا يه ٍتاجوزلا ءاطخأ أ دقتعأو

 ال
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 دشرلا نهنادقفو نهلهجو نهءاطخا نأ نم تاجوزلا رذحا ينإو « جاوزلا
 يرورضلا ٍتاجوزلا دّدعت ٌقيِداصمف « ِتارْضلا َنهيلع ُلِزنُي يذلا وه ّيعولاو

 و 75 5 مع ع ساي

 هذه ىلع ةجوزلا لاح ناك اذإ اًمع لأسأ « خيرأتلا َنِم ةعِقاو انه لقنأو

 نمز يف ثعقو ةثداحلا . ؟ تاجوزلا ِدّدعت ْنِم ٌطمنلا اذه اهل عقيس . ةروصلا

 ةيراصنألا ةيباحصلا نع يور ثيح « ( هلآو هيلع هللا ىَّلِص ) مركألا .لوسرلا

 قفو نالماعتيو ناملسم امهالكو يباحصلا ةحلط يبأ ةجوز ميلس ّمأ ءاضيمرلا

 ثمقف « ةحلطوبأ مدقف ؛ تيبلا ةيحان يف ُهَتْيَجسَف ٌتمقف , بئاغ ةحلط وبأ
 5 ىو 8 ه1

 . ؟ يبصلا فيك : لاقف « لكأي لعجف « ُهَراطفإ هل تاّيهف

 هني ًاريخ ئكتشا ذنُم نكي مل هّنِإَف . هئمو هللا ٍدمحب لاح نسحأب : ٌتلقف

 . ةليللا

 . ( ىبوط ٍةرجش نم عضري ثيح ىلإ بهذ دقف بذكت مل يهو )
 3 826 ًِء و. 5 م

 « هتّجاح ينم ٌباصا ىتح كلذ لبق عنصتأ تنك ام ّنسحأ هل تعنصت مث

 . ؟ انناريج نِم ُبَجْعَن الأ :  َتْلُق مث

 . ؟ مهل امو : لاق

 3 0 09 مع ع رو

 . اوُعْنَص ام سْعِب : لاق

 « ! هيلإ هضبق دق هللا نإو  ىلاعت هللا نم ةيراع كنبا اذه : ٌتلقف
 « هربخأف ( هلآو هيلع هللا ىَّلِص ) هللا لوسر ىلع ادغ مث َمجرَتْسآو هللا َدِمَحف

 . امهِتلْيَل يف امُهَّل كِراب ُمهللا : لاقف

 ٍدجسملا يف كلذ دعب مهل ٌتيأر دقلف : ميلس ّمأ نع ةثداحلل يوارلا لاق
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 . « نآرقلا اوأرق دق مهلك ( ءانبأ ) ةعبس
 « ةئجلا ٌتلخد ينئيأر ١ : لاق هنأ ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) هنع رباج ىورو

 . 29( ةحلط يبأ ةأرما ءاضيمرلاب انأ اذإف

 َنيِذَّلاَو 8 : لوقي ميركلا نآرقلا َّنأِب تاديسلا اميس ال عيمجلا بطاخأو

 نولمعي نيذلل هللا هيطعي يذلا ميظعلا رجألا يه هللا لّبسل ةيادهلاف

 . هليبس يف نوربصيو

 . كلذ هيلإ لصوي ماس ماقم يأ يردت امو

 هللا امُهتزرف , ةرباصلا ٍةرسألا هذهل ْمَظعألا ٌلوسرلا اعد فيك متظحالو
 امهنم ذخأ امم اريخ ةليللا كلت سفن يف

 ميلس مأ لشم ٌنُكادحأ تناكولف « تادّيسلا اهني ًالاؤس نكيلإ ُهَبِوأ

 . ؟ اهيلع ةرضب اهجوز يتأيس لهف . ًاقح
 . ةجوزلا اهتّيآ كنم ريصقتلا َّنَأ يملعاف نذإ ء ال

 تالاح يهو دقعلا هذه لاثمأ نم جتانلا جاوزلا ٍدَّدعت تالاح انسرد اذإو

 ةياعرو ةيجوزلا تابجاوب موقت ال نأك , ةجوزلا نع رداص ريصقتلا نأ دجن ةريثك
 سولجلل حابصلا ذنُم جرخت  هللاب ًاليعلاو  اهنأ وأ « لزنملا نوؤشو لافطألا

 . حازملاو ثيدحلا يف تقولا ٍنايضقتف « اهلثم ةجوز عم يقاقزلا يف

 لافطألاو تيبلا دهاشيل اهجوز ءاجو « اهلزنم تلخد « راهنلا فصتتا اذإف
 يف ركفي اهدنعو . دعُم ريغ ةريهظلا ماعطؤ ةفاظنلا نودقتفي مهعم يه ىتح

 يلازغلا اهلقن امك ؛ ١45 ص ا/ ج هحيحص يف ملسمو ءايلوألا ةيلح يف ميعنوبأ اهاور ةثداحلا ١)

 « 1١18-١14 ص اا/ ج ءايحألا بيذهت يف ءاضيبلا ةجحملا عجار « نيدلا مولع ءاسيحإ » يف

 . ركشلاو ربصلا باتك
 . 54 / توبكتعلا ةروس (5)
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 ٍرمأ يف هتجوزو هَسفن عقويف « ىلوألا هب موقت ال امب موقت اهّلعل ىرخأب جاوزلا

 : لوقتو يكبت ةجوزلا سلجت اهدنعو « ةلكاشم رثكت

 ءادوس دحأل اهوكاح ىتلا ظحللا ةداجس تناكول

 مزمز ءامب الو ضايبلا ىلإ اهنول رييغت نكمي الف

 : 11 ةنسلا اننا كوقلا هاف

 يموقف ِتْمِش ولو ءادوس كظح ةداجس كسفنب تكح ىتلا تنأ كنإ

1 0 14 2 5 

 مايقلا ىلع ةداع ردقي ال لجرلا - ىرخأ نم جاوزلاب كجوز ركفيس لهف

 . !؟ كلذ نم رثكأ نع الضف ةدحاو ةجوز ِتايلوؤسمب

 « ةيجوزلا ٍتابجاوب يموقت مل كنأل , كنم ريصقتلاف « كلذ لثم لعف ولو

 : ىرخأب ,جورتلاب وه ماقف 2 ٍصقنلا ٌةدقع هيدل تدجوأف

 .:نقعلا نع جتانلا .جاوزلاب هفصن ام اذهو

 . ةيسرافلاب رعش تيبل ةيرثن ةمجرت (5)
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 ساس 1

 قالطلا

 قالطلا ماسقأ
 يرورضلا قالطلا-١
 نع ءىشانلا قالطلا-"؟

 ءاوهألا
 نع ءىشانلا قالطلا_“

 دفعلا
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 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 قالطلا عوضوم

 : لاق هنأ ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) مركألا يبنلا نع روهشمو ١ لالحلا ضغبأ ) ب

 , 200 قالطلا يدنع ءايشألا ضغبأ 135

 هيلع نومدقي مهنكل « ًالصأ قالطلاب اهيف ًاحومسم سيلف « ةيحيسملا امأ

 تدجوأ ٍدرطضم ٍدايدزاب مهنيب تعاش دقو  اهركذ ّلحم انه سيل  ةرِذق ةليحب

 . يبرغلا مّلاعلا يف ًابيجع ًافوخ

 ةثالث ىلع قالطلا مسقن ماسقأ ةثالث ىلع تاجيزلا دّدعت انمسق املثمو

 : عاونأ

 : يرورضلا قالطلا- ١

 نإو وهف قالطلا نوناقل هنس وه « هنيناوق ٌوُمّسو مالسإلا ةيلماكت نم نإ

 عطق يضتقت ةرورضلا نأ املثم يرورض هنّكل 2 هدنع ضوغبم لمع هنأ دكؤي ناك

 . ندبلا ٍءاضعأ عيمج ةباصإ ىلإ يدؤي اهةاقب َّنأل , ناطرسلاب ةباصملا ديلا

لا يف مارحلاو لالحلا باتك )غ1(
دو يواضرقلا خيشلا فيلأت مالسإ

 يرهاوجلا نسح خيشلا ةقيلعت 

 عجار قالطلا رمأ يف ىرخألا نايدألا نع مالسإلا تازايتما نع ةعفان ةنراقم هيفو 7١5 ص

 . . ةميقلا يرهاوجلا خيشلا ةقيلعتو نتملا يف اهدعب امو ةروكذملا ةحفصلا
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 مم ىف 00 : 5 , ممل 1
 مدقي لب . عطقلا ىذا نم مغرلا ىلع اهعطقب اهبحاص ىضري كلذلو

 كلذب همايق مدع نأ ُملعُي هنأل , كلذ ىلع َبيبطلا ركشيو . اهيطقل لاومألا

 . لماكلاب هدب ٍرامد ىلإ يدؤي
 قفاوستلا مادهنال الح نوكي ًالثمف «:يرورتملا قالطلا لاب اذكر

 ةلوليحلا نع اهريغو ةيحضتلاو وفعلا لاكشأ ٌةفاك زجعت نيجوز نيب يقالخألا
 لثمب ةئمؤم ىلتبت وأ ةفعلا دقتفت ةجوزب نيدتم لجر ْىلَتْبِي نأ وأ , امهقالط نود

 نيتعطقلا نيتاه لصفو قالطلا ىوس لحلا امف « امهحالصإ نكمي الو . كلد

 . ؟ نيتسناجتملا ريغ

 يف ٌحلاص وه قالطلا نوناقف . ناطرسلاب ٍةباصُملا ديلا هذه عطق بجيف
 ”ايفاجناو ايذاينإ دئاركلا هذه

 دويقلا عم عبطلابو  قالطلا ْنَس يف مالسإلا ٍةزيمب ةيحيسملا ترقأ دقو

 هنوك ةياعر عم ًاصقان ناكل كلذ هيف نكي مل ولو , هيلع اهضرف يتلا ةدّدشملا
 هنم ّدب ال حبصي ْذِإ « ةمدقتملا ةلثمألا لاح وه امك . هاوس ىقبي الو ريخألا لحلا

 وأ دسافلا وأ فيفعلا ريغ جوزلا وأ ةفيفعلا ريغ ةجوزنلا ٌُحالصإ رّذعتي امدنع
 . قراسلا

 دحاولا ةبسن زواجتت ال اهّلعلو « ةياغلل ةليلق قالطلا نم عونلا اذه دراومو
 . قالطلا تالاح نم ةئاملاب

 ىف ًايونس ٍةلاح َةئم قالطلا ٌتالاح تزواجت امل « هيلع ُرمألا رصتقا ولو
 . ناريإ

 ىرخأ لماوع نع ٌةىشان وهف . قالطلا تاللاح ٍدايدزا نم هنورت ام امأو

 . ةيرورض ريغ
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 : ءاوهألا نع ءىشانلا قالطلا_ ؟

 ءهنع ثيدحلا مدقت يذلا ءاوهألا نع ءىشانلا تاجيزلا ددعت لثم وهو

 جورتي وأ اهجورتيل « هتجوز قلطيف « ةأرمإ ( نيدتم ) مزتلم ٌريغ جوز ّقشعي نأك
 . هللاب ذايعلاو  ىلوألا قالطل رطضيف  ىوهلا عفادب - ةيناث

 ىلع لوصحلا ىلإ ىوهلا اهعفديو « ًاصخش ٌةجوز ٌّقشعت نأ وه رطخألاو

 . اهقوشعم جوزتتل يتالطلا
 ,عامتجالا اذه نع ًالضف مق ٍةئيدم يف ةردان قالطلا نم عونلا اذه دراومو

 . نيئيدتملا ريغ دنع ةريثك اهنكلو « سدقملا

 وه « تاديسلا اميس الو عيمجلا هيلع هنأ نأ ردجي يذلا مهملا رمألاو

 ِءاسنلا نيب طالتخالا نم جتان وهف « قالطلا نم طمنلا اذهل ةيدؤملا لماوعلا

 اهثيدح نمو  ٍةأرملا وأ لجرلا نع تردص ٌءاوس  ةيوهشلا تارظنلاو .لاجرلاو

 . © مراحملا ريغ عم يرورضلا ريغ

 . يمالسإلا باجحلا مازتلا مدع وه لماوعلا ٌمهأو

 هببسب نرشحُي ًاميظع ًاملظ نبكتري هنأ نملعي نأ هنمزتلي ال يتاوللا ئلعف
 . (« مادصو ناغير » لاثمأ عم

 . ؟ بازعلا بابشلا زئارغ نهتراثإ نم عضفأ ملظ يأف
 لب « اهيف هِقارحإو ٍرانلا يف ٍناسنإلا ِءاقلإ ٌلثم وه ةوهشلا ٍران يف مهعاقيإو

 . ةفورعملا رانلا نم ًانايحأ ٌّدشأ ةيسنجلا ةزيرغلا ران نإ

 باب ١4 ج ةعيشلا لئاسو ًالثم عجار رومألا هذه نع ةيهانلا ةفيرشلا ثيداحألا نم ريثكلا تدرو (؟)

 خيشلل لامعألا باقعو لامعألا باوث كلذكو هدذعب امو هلبقامو تامدقملا نم ١٠١غ

 ماي قودصلا 5

11١ 



 وأ فوشكملا يقاسلا وأ هجولا ىلإ بزعأ ٌباش رظني نأ نم عظفأ ملظ يأو
 يف عقيف « يمالسإلا ٌباجحلا مزتلت ال ٍةأرمإ ندب نم ٍةساسحلا عضاوملا
 1 ةيعشلا

 ذايعلاو - جئغتت يتلا ةأرملا ىلعو اهيلع ًاضيأ عقي ةيصعملا يف هعوقو ُمثِإف
 . ءيش ءارشل هناكد لخدت امدنع  هللاب

 ٌنُمادحإ عيبت نأ ةجرد ىلإ ِءاسنلا ٍضعبب ٍبيذهتلا مادعنا لصي ًانايحأ
 . اليلق صحخرأ ٍنمثب ٍشامُف ٍةعطِت وأ بروج ِءارش لجأ نم اهفرش

 يف اهكحضو اهمّسبت نم رادقملا اذه سفن لب « انزلا انه ٌدصقأ الو

 . ٍفرشلا عيب نم ةجرد هذهف ؛ + هل اهجتدتو ل اهتسزاممر يبنجألا روضح

 كمر ةيفألا هنا دسم زنا: ]جياشان ةايفلاو عا لانريد ل اجوو
 . ّيبنجألا ُنِتفيو اهقاس ُنْيزي بروجب عراشلا ىلإ ٌجورخلا هياجرد

 . ةيوهشلا ٍتاملكلاو حازملاو ٍتامسبلاب عئابلا ٌرْسَأ هتاجرد نمو
 اذهل ناطيشلاب يتأت يهف « ةريبك ةملاظ اهنأ ملعت نأ كلذ لعفت ْنم ىلعو

 ىلإ كلذ يدؤيف ٠ هيجوزل هّبُح نم صْقنَي رادقملا سفنبو هيلإ اهببحيف بساكلا
 كلذ لكو  دالوألا عايضو ةيسفنلا دقعلاو ءافجلا لاكشأ وأ ًانايحأ قالطلا

 . ريبك هُمّنإو ميظع ملظ وهف , بباكلا ةرضحب كجنغت ببسب

 ذب رشا وسهر قوملاو قلفلا' نورت ةيصم ل كوت يتلا رومألا نمو
 . ( ةيبنجأ ) ةأرماو لجر نيب وأ نييكنأ نيب وأ نيركذ نيب ناك ٌءاوس ٍناطرسلا

 هلعج دحأ دنع رهظ ولو ٌرمدم يناطرسلا ضرملا اذه نأ ةفرعت نأ انيلعو

 . . هتمارك ىتح ٍءيش لك نع يلختلل ًادهتسم

 ٌةيحضتلا ُبجت ٍءيش لوأ نأ نودكؤي مهارن قاّشعلا راعشأ عجارن امدنعف
 . ةماركلا وه قشعلا قيرط يف ِهب

57 



 . ةيسنجلا ةزيرغلا وه هردصم نأ ًاعيمج ملعنو

 ناكول ىتح « ةزيرغلا هذه وه هردصمف « ناطيشلا مكعدخي نأ اورذحاف
 لَ 0 5 ب 7 7 329 3

 يف ٌبحلاو ٍةوخالاو ةبحملاو ةّدوملا ناوئعب رتست ول ىتح « نيتاتف وأ نيركذ نيب
 . ليلق هللا يف صلاخلا بحلاو تاريربت هِذهف ؛ ملسملا ٌبَحو هللا

 هلأس امدنع ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا هنّيب اموه رمألا ةقيقحو

 حقا انهفاذأف للا ركذأ نع تلعن يلق 2+ لاتقف + قشعلا نع لضفملا
 - فلا هريغ

 نا هنأب هنوفصي شعلا فيرعت نوديري امدنع نورخآلاو

 5 كلا ىئادوس

 نفع قنا دقو ايعاخ تارطظنلار طالقغتالا ةيسني ياطرومتلا نقرفلا اله
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 رهظت هلخدت امدنعو نويعلاب لقتنت ندبلا ىف ٍةعشألا نم ًاعون كانه نأ ءاملعلا

 . قشعلا ( ران ) ةروص ىلع

 ىتح ٍتانّيَجال يدن لب « ةيناوهشلا ةرطسلا نع ُمالسإلا ىهن كلذلو

 ٍرادقم ريغب ثٌّدحتلاو طالتخالا بانتجإو ةيبنجألا ةأرملل ةيوهشلا ريغ ةرظنلا

 . ءاسنلاو لاجرلا نيب ةرورضلا

 نع ةأرسملا ئهنت اهضعب باجحلا لوح ٍتايآ ٍرشع نم رثكأ .لوزن دعبو

 . بناجألا هابتنا بذجي امب مايقلاو ٍةئيزلا ِءادبإو جّربتلا
 . ةرورضلا ٍرادقمب الإ مهعم ثّّدحتلا بانتجا نع ىهني اهضعبو

 . 198 ص ١ جراحبلا ةئيفس (1)
 « ةيبطلا بتكلا ىف ءامكحلا نع فصولا اذه لقن 141/ ص قباسلا ردصملا ًاضيأ عمجار (5)

 وه حودمملاو يناوههشلا يناويحلا ينامسجلا قشعلا وه مومذملا نإف ...3- : فاضأو
 رستسيو ىقبي يناثلاو لاصتالاو لاصولا درجمب ىنفيو لوزي لوألاو يناسفنلا يناسنإلا يناحورلا
 , «دابألا دبأ

 انفو



 . ٍرصبلا ضغب تانمؤملاو نينمؤملا رمأي اهضعبو

 اَهُيَأاَي © : ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) يبنلل ينآرقلا باطخلا درو كلذ دعب
 كلذ ٌَنهييبالج نم ٌنهيلع َنيِنُْي نينيؤُملا ِءاَسِيَو َكِتاَنَبَو كِجاوْرإل لق يبنلا
 . 04 اميحر ًروُفغ هلل ناكوَنم الف َفَرُْي نأ ننذأ

 . ( باجحلا ) ةةالملا وده لالخ نم فرعُت ٍةأرملا ٌةفعو ٌةيصخشف
 ٍةقيقد ةروصب ةأرملا بحت مدع نأ وه ىذألا قاحلإ مدع قيداصم دحأو

 ةحيضفلا عقت اهدنعو , اهقشع يف ام صخش عوقو ىلإ ًانايحأ يدوي

 تناك اذإ - ةجوزتم اهنأ مغر  قشعلا يف هللا حمس ال اهسفن يه عقت دقو

 . نيرخآلا عم ثّدحتلا دنع اهناسِل ىلع رطيست الو ةيوهش اهتارظن

 . ىربكلا ةحيضفلا نوكت ةلاحلا هذه يفو

 َرِسَخ إل :  ىلاعت  هلوقل الماك ًاقادصم حبصت اهنإ : انلق اذإ ءىطخن الو
 . #20 ُنيُِملا ٌناَرْسْحلا َوُه َكِلَذ ةَرِخآلاَو اند

 قالطلا نم طمنلا اذه دراوم َةّلِع نع ينومتلأس اذإ مّدقت ام ىلإ ًادانتساو
 روت تاجا نيرتليالا ىتاوللا ءاسنلا إطخخ نم اهْنأب ٌتبجأل , « يقشعلا »
 . نهلاعفأو نهلاوقأ ىلع نهبتني ال يتاوللاو ,  ٍةلماكو ةحيحص

 ىننلا نأ ثيحب ةوقلا نم يه كتيبذاجو « ةباّذج كنإ « ةديسلا اهتيأ ايف
 رظنلا نع اوهن ( مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلعو هيلع ) نيرهاطلا ًةمئألاو مركألا
 فّيوتف « كمامأ ٌريست ٌةأرما تفداص اذإف . «”)نهفلخ ريسلاو ءاسنلا باقعأ ىلإ
 . ةيبذاج ٍةأرمللف « كريس عبات مث . دعتبت ىتح

 . 08 / بازحألا ةروس (0)

 1 / جحلا ةروس 0(

 : ١44 ص تامدقملا نم ٠١8 بابلا ١5 ج ةعيشلا لئاسو عجار )غع372
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 ىتح ًاضيأ ةأرملا تضحتفا « قشع ىلإ هللا حمس ال هذه تلوحت اذإو

 . ةقشاع يه نكت ملول

 مقلد يق ياا كلاما درا يزول ادت كاكا ماج

 ُهنم تماق لحم يف سولجلا نع لجرلا ىهنف « مامتهالا ةياغرمألاب مالسإلا

 . هنهذ ىلإ روصت وأ ينعم يأ يعادتل ًابنجت « دربي ىتح ٌةأرما
 ,لاكشألا هذه نم ءىشان هنأ اوملعاف , قالطلا نم يناثلا ُمسقلا َعقو اذإو

 باجحلاب كّمتلا مدع نيو ٍةيبذاجلاو ثيداحألاو ٍطالِتخالاو ٍقشعلا نم

 . يمالسإلا

 - هللا حمس ال  نهادحإ رمدت اليكل نهباجحب مامتهالا ٍءاسنلا نم وجرأف

 . ةرخآلاو ايندلا َنارُس هسفن ىلع بلجيف ّلجر اههجوي ٍةرظنب ٌةرسأو اتي
 يف امّيس الو تالفاحلا يف لاجرلا نع ءاسنلا .لزع ةرورضب ٌدقتعأ ين

 ةلفاحلا فصن صصخُيف  ٍةلقتسم ٍتالفاح ٌصيصخت ًارّذعتم ناك اذإو , 0,ق
 ال  ةأرملا بناج ىلإ فقي وأ لجرلا سلجي اليكل , .لاجرلاب رمخآلاو « ِءاسنلاب
 تالئاحلاو ةماعلا نكامألا هذه لثم يف ريطخ اذهف . سامتلا عقيف - هللا حمس
 . اهريغو ةطسوتملا

 املكو «؛ ظنت نأ نش ةنيمثلا ةرهوجلاو « ةرهوج كنإ . ةديسلا اهتيأ

 . قارسلا يِديأ نع تظِفُح لمكأ اهباجح ناك
 مكي اني كاتو كالا تاز انانإو اروكذ ءاوودخا اريعتاو

 ال . اهيقاس نيزُي بروجب كئجوز ٌتجرخ اذإ دّيسلا اهي : جرزلل لوقأ

 كلذ ٌةبقاعو اهقشِع يف ٍدحأ ,عوقو ىلإ يدؤي كلذ َّنَأ مّلعاف هلل حمس

 0 ةفورعم

 . ةمحدزملا ةيناريإلا ندملا مظعمو مق يف هب ٌلومعم ماظنلا اذه (8)

 . ١١-1١١ ص ١5 ج ةعيشلا لئاسو باتك نم لاجرلا ىلع ةريغلا بوجو باب عجار (9)

 فين



 نم برقت ةريثك هدراومو « ةيسفنلا دقعلا عفادب تاجوزلا ددعت هيشيوهو

 ددعت نم مسقلا كاذ للع سفن يه هلماوعو قالطلا تااللاح نم ةئاملاب نينامثلا

 كلتل اهتياعر مدعو اهتابجاوب ةجوزلا مايق مدع يف نوكت ةيادبلاف , تاجوزلا

 نم  هللاب ذايعلاو - لجرلا ودل ةدقع كلذ دجويف « ةريبكلا ةريغصلا رومألا »

 . كلذ ثودح

 رك لمع كالذي لجرلا ا , تاجوزلاو جاوزألا هنم رذحأ ينإو

 ولا همس رمألا نإ هل نولوقيف « هلايِع هاجت مازتلإ لك نع يّلختلل

 . كِلافطأو كتجوزل

 يذلاو .٠ مهل ًاهراك حبصي هلافطأل هدنع ام لك ميدقت ديري ناك يذلا رهف

 . ةجوزلا يه ًةلاحلا هذه هيف ُدجوي

 كلت يعاري ال جوزلا ناك اذإف ءرخآلا فرطلا ىلع قدصي رمألا سفنو

 ريغ يف ديدشتو ٍةنوشخو ٍلخبو ٍفافجب لماعتيو 3 ةريبكلا ةريخضلا نوفألا

 يسرق اقع افي ةييسل اناا درر هك رب جاطيزاخب ليل كانا, ادع

 . ةريطخ ٍةقيِض قرط ىلإ

 لشم اهتباصأ ول ىتح ريغتت الف « ةفيفع نآلا اهنوكل . كلذ اودعبتست الو

 . اهتماركو

 كيلا يف جوزلا عضو ةأعارم مدع ًايناثو ) لوأ اذه

 مرا# يت مل 0
 ىلإ لصو ْنَم ناو « ةيمويلا مهتاقوأ ميظنت ةميق اوفرعي نأ ٍةوخإإلا ىلعف

 ارح



 ءاضقل مهباهذ مقيما ىتح ٠ مهتاقوأ ميظنتب اومتها رابكلا ضعبو

 تاقوأو تيبلا نم مهجورخ كلذكو . اذه ّيميظنتلا جهنملل ءوضولاو ةجاحلا

 ققح نم لك حاجن وه كلذ ميظنتو « مهلوؤش راسو مهمونو ماحطلا مهلوانت

 . ًاعارتخا وأ ًافاشتكاو ًايملع ًازاجنإ

 يصوأ أ ًايناثو ؛ كنا ميظنتب جاوزألاو تاجوزلا الوأ 0 كلذلو

 ِتيبلا نوؤش ةعباتمي ًاتقو يميظنتلا ,عهنملا اذه ْنِمِض اوصصخي نأ ةوخألا

 جوزلا لغشني نأك شماهلا ىلع ٌةرسألا نورك كت هانلنألاو فورا

 هيامتها لك رّصحي ملع لجر هنوكلو « عارتخالاو ملعلاو نآرقلاو باتكلاب

 متهي الف « شماهلا يف ةجوزلا ىتح ىرخألا نوؤشلا عيمج حبصتو « ملعلاب

 . ًاتقو مهب صصخبي الو هلايع عضوب

 خاتيفلا ىف ةوهرد ةليدفلا يدعو" بقاوعلا ريطسخ كولس اذهو

 امدنعو « سانلا عم لماعتلاو لمعلا بعاتم يف مُهموي اوضق دقو اليل نوعجريو

 مودل مل د هاملا اعط رار مكي زن روكا الا ضيتلا لإ ةرعجتج

 . ةحارتسالاو

 . !! هعم مانيل هتاباسح رتفدب لزنملا ىلإ ِتأي مل اذإ اذه

 , لماكلاب اهتفع ةفيفعلا بلس ىلإ يذدؤي دقو 2 اًدج رطخ عضولا اذه نإ

 . هر ىلإ تلم ريغ هلل « ةدابعلاو دجسملا لهأ نم هسفن دلاولا نوكي دقو

 . داسفلا زكارم ىلإ هئانبأو هتانب باهذ ىلإ هتافغ يدؤتف

 ال ةدابعلل اهلثمو ٍةشيعملا ٍبلطل ٍتاعاس ينامث صيصخت نأشب درو امو

 ٍدجسملاو ةعامجلا ة ٍةالص يف اهّلك ينامثلا تاعاسلا هذه يضقت نأ ينعي

 نأ نيح يف « كتجوز عضوب مامتهالاب اهنم ٌةعاس ٌصّصخت نأ هوي عملو

 ترقألا يهف « اهيلإ تيبلا هلوخد دنع ًالوأ همامتها حو نأ جوزلا ىلع بجاولا

 ىلإ هجوتت نأ بجي هنيع ّنكل هناضحأ ىلإ همضيلف « هيلإ لفطلا اهقبس اذإ ىتح

 ففي



 :.رومألا هذهب اونيهتسف الور مآل

 ثلاشلا سأر يف تسرغ دقو ةثالثلا اهدالوأ ْتَلَتَق ةجوز تلقتعأ مايأ لبق
 2ع 1 8 2 2 7

 يجوز نآب ٠ ؛ تباجأ كلذب اهمايق ببس نع اهولأس امدنعو « ةربإ ةرشع ٌعبس

 يف راثأف « لافطألا ىلع همامتها بصيو . ينلهاجتي تيبلا لخدي ناك امدنع

 . ( !! مهلتق تررقف . ّدسحلا

 ثّدحتتت نأ دعبو « ئلكثلا لثم يكبتو , ٍفِتاهلاب ةجوز يب لصتت ًانايحأو
 ىلإ رقتفي هنكل ٠ ةيسنجلاو ةيلاملا ةيحانلا نم ٍدّيج ٌىوتسم ىلع اهجوز نأ مهفن

 نأ نيح يف « هتقوو هتايح ,شماه يف اهعضي دقف « هّتجوزب مامتهالا وه ٍرمأ

 ىلإ عمتسيو اهئداحُيو هيجوزب متهي نأ جوزلا ىلع دكؤت ةيوبنلا ثيداحألا

 يغبني ال هنأ م موهفمو ىرحألا رومألاب هلاغشنا لبقو كيلا هلوخد دنع اهثيدح

 يغصي نأ جورلا ىلعو . اهبلق ة تانونكمب حرصتل نكلو ىوكشلاو ٌرمذتلا ةأرملل

 هفلععب اهروشقو اهبعت اهنع ليزيو « اهيلسُي مث اهثيدح اهيلع عطقي الو , اهيلإ

 . اهعم ثّدحتلل ةعاس فصن صصخيلو اهركشيو اهيلإ رذتعيف . هتمحرو

 مهتيمؤلعب موقي نأ بجي نيذلا دحأف «٠ رلافطألا ةبعالمب موقت نأ كيلعو

 ًاريثك لهاستن نحنف ألا نب «رمألا اذهب ٌمتهاف 0 ملا كلدكر جالوت

 اذهل ة لو 2 اهركذ دنع مسبتلاب يدتكلو اهعب لماعتلا هينتوووتالا هذه يف

 . ةفينع تابرض ىقلتن لهاستلا

 ) تو لا نإ - ع هذالوأ فرحنا دقو و ةداسلا دحأ ةجوز لوقت

 دقعلا مهتباصأف مهب متهي ملو « ٍنآرقلا ةوالتو ٍةعلاطملاب الغشنم ناك دقف

 او ناو لا

 ,:؟ تينأ نيا نمو # تبهذ ني : لأسب نكي مل

 لزنملا هلوخد روف هجوتي يذلا ديسلا كاذ وأ ملاعلا وأ ينيدلا بلاطلا اذه
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 . ًاقح عيضيو « ًاملظ كلذب بكتري ةعلاطملل

 5 ملظلاو ٍقوقحلا عييضتب بستكي ملع يف ةكرب الو

 « كلذ دعب ٍةعلاطملا ىلإ هّجوتي مث « هلايع َنوؤش عباتي نأ ًالوأ هيلع لجأ
 دق نوكت نأ  هتعلاطم نم نيتعاس وأ ٍةعاس ٍءاضقنا دعب  نوكت نأ ةجوزلا ىلعو

 0 ل يا رم ير

 سلجتو ةينائ هيلع مالسلا ُلِعَتَو فيظن ٍءانإو فيلن : .حدق يف ًءام هل ٌمَّدقتلَف

 . دن للكل تت اهنايسجم لزو ( هذنع

 . لوزيس هبعت نأب كش الو

 ءافكلا دقاق« وسيو ةيووق د ااا املاطت ناكر نما أل نخل
 دق نع طلت لق اذه لتس فلل نيش ع دلسملا اهنا جفن انلاقق« اوبلع
 ْ , ؟ هلل

 دهمو يببينأ ينادقفل ملأتي يبلق نكلو « هب ضار انأ لب « ال : ٌباجأف

 . يملع

 اهنم بعتلا ينبيصي امدنعو ٍةعلاطملا رلاح يف انأو يل ينأت تناك اهْنإ

 ْنِب ْتْقَلأ امب اهل ُنيِدَم انأف « يبعت ليزتو يبلق يّلستف ياشلا نم مدقب

 . بتكلا

 ةدعاسمب تناك عمتجملل يتامدخو يتاعارتخا َنِإ ) : (روتساي ) لوقيو

 . ينع بعتلا ليزت تناك يتلا يتجوز

 ٍةعلاطملا يف  هنقو .لماك يف - ,جوزلا لاغشنا نإف « مّدقت ام ىلع ٌءانبو

 ةيسفن قدقعب اهتباصإ ىلإ يدْؤَت ة ةريطخ ةلاح وه هتجوزب همامتها مدعو بسكلا وأ

 ٌبهذتف , ةحلاص ةميرك ًةبيجن ثناك ولو اهربص ُدفني ثيح قالطلا ىلإ يد

 ْذِإ , اهلافطأ عابض ىلإ كلذ ْىّدَأ ْنِإو قالطلا ىلع لوصحلل ةمكحملا ىلإ

 فحل



 . اهدالوأ ٍرامدب ولو عضولا اذه نم حاترت نأ اهل ةبسنلاب مهملا حبصي

 رومألا كلتل ةجوزلا ةياعر مدع نم جتان , قالطلا نم مسقلا اذهف

 ٌلفغي نأ وأ ء اهقلطيف جوزلا ٍةَيسفن مّرأت ىلإ كلذ يّدؤيف « ةريبكلا ةريغصلا

 رجيف « هتايح بلص يف هلافطأو هتجوز لعجي الو , هتابجاوب مايقلا نع جوزلا
 . قالطلا ىلإ كلذ

 4 ةثاملاب نينامثلا ىلإ اهتبسن لصت ةريثك قالطلا نم طمنلا اذه دراومو

 . كلذك يه نوكت وأ « هتجوزب ّنظلا ءىّيس جوزلا نوكي نأ هللع نمو

 باهذلاب همهتتو . اهدعقت ملو ايندلا ٍتماقأ قئاقد رشع اهججوز رخأت اذإف

 . ةثلاثلاو ةيناثلاب جاوزلا ىلإ هعفدتف « كلذ ىلإ امو !! ةيناثلا هّتجوز ىلإ

 ضعبو تاجوزلا ضعب ىدل اهّدجن ىتلا ٌنظلا ٍةءاسإ نم ةناعبلا هذهو

 . ًادج ميظع ًاضيأ اهُمِإو - لاجرلا ىدل ًةصاخن  ةياغلل ةريطخ جاوزألا

 قرش



 - : رثع ةعباملا ةرضاحملا

 عباسلا لصفلا

 ةيلئاعلا تاحايتحالا

 ةيداملا تاجايتحالا_ ١
 بلا مذ ©
 ةيسنجلا تاجاحلا-_ ؟
 ةيفطاعلا تاجاحلا- '*

 ( نانحلا )

 افضل



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ةيلئاعلا تاحايتحالا

 نيجوزلا ُدحأ اهّيلُي يتلا تاجايتحالاب طبتري انثحب نم عباسلا لصفلا

 , رحل

 ٍةفيرشلا ِتاياورلاب ٌمامتهالا بجي امك سفنلا ملع يف مهم عوضوم اذهو
 ٠ هنأشب ةدراولا

 : لخدلا مذ ةيذاملا تاجايتحالا- ١
 م ميكا ب

 ىلع بجيو هب مامتهالا نيجورلا ىلع بجي يذلا لوالا جايتحالا وهو

 ُت 2 2
 هترسال ٌةهفرم ةايح َءىَهُي نأ عيطتسملا

 1 2 0 ل “”* 3 2

 « ٍةرسمالا قح دؤي مل هنإف « كلذب لخبو اهريفوت ىلع ارداق ناك نإو

 :  ىلاعت لاق ؛ لخبلا مذ يف ةدراولا ثيداحألاو تايآلل ًاقادصم حبصأو

 رش وه لب مهل ارييخ وه ِهِلِضْف نم هللا مهانآ ام ْنوُلَحْبَي َنيِذلا نْبَسْحَي الو »
 . 904 ٍةَايِْل موي ب وَ ام َنوُقوطَْس ْمُهَل

 نأ ءرقفلا ىلع اهجراخو ةرسألا ىلع نوقفني ال نيذلا ءالخبلا مهوتي الف
5 5 7 8 

 . رشوه لب ؛ مهل اريخ كِلذ يف

 . ١8١ / نارمع لآ ةروس (1)

 ففي



 يف ”ًاقوط حبصُيس هللا ليبس ىف هِقافنإب اولخب يذلا لاملا سفنف

 . ةيهلإلا ةرضحلا نع روحدم ليخبلا نأ وه هتفرعم انب ردجي امو مهقانعأ

 ةمالعو . ليخبلا دنع ىتح , ًالقع ٌمومذم .لئاذرلا رئاسك وه لخبباو
 يف ةدوملا لتق لماوع نم هنأ امك « ةفصلا هذهب ّبِطوخ اذإ ىذأتي هنأ كلذ

 هلافطأو هتجوز مارتحا هلخبب دقفي هترسأ ىلع لخبي يذلاف ٠ « عمتجملاو ةرسألا
 هتوف د نا دلاسلا كيس اجار هش وز

  لقأ ٌدحك وأ ةهّفرملا ًةايحلا هّترسأ ىلع رقوي نأ عيطتسملا جوزلا ئلعف

 . نكسملاو سبلملاو لكأملا يأ ؛ ةيرورضلا ةشيعملا

 ٌروكذلا  هّدالوأ جوري نأ هُبِجاوف « لعفيلف مهجيوزت ىلع ًارداق ناك اذإو
 . جاوزلا فراصمو يثيثأتلا زاهجلا نم فراعتملا رادقملا مهل َمّدقيو  تانإلاو

 يدلدلا ومالا ةرلسالا تاجات نيون: مدع يدي ةراوملا هداه ىف لخنلاو
 عفد ىلإ هللاب ذايعلاو يدوُيَو . ةّيسفنلا دقعلاب اهدارفأ ةباصإ ىلإ يدي

 ٍةيراجتلا ٌلاحملا نم مث « ةيادبلا يف اهجوز بيج نم ةقرسلا ئلإ لثم ةجوزلا
 . دسافملا هذه عوقو نم رذحلا هيلعف . هدالوأ ريصم حبصي كلذكو قاوسألاو

 ّنَأو ماعطلا ليبق نم جوزلل ةيداملا تاجاحلا يبلت نأ ةجوزلا ىلع امك
 ٌبِباَنُي فيطل قوذو بيترت نمض .لافطألا ئلعو اهسفن ىلع كلذ يف هَمّدقت
 . اهجوز ىعرت يتلا

 ؛ هلاني اهججوز لعجت ال ٌماعط وأ ٌةهكاف اهتيب يف دجوي يتلا ةجوزلا ان
 ل يذلا وع زيا أل, ةيالتإلا ةزوزلا تسيل ل اليخ تدب نين
 .ةلاق قفني

 ةيآلا ريسفت يف ةدراولا تاياورلا عج جار ران نم : قوط ىلإ لوحتيس هنأ ةفيرشلا ثيداحألا يف درو (5)

 1 -هرس سدق - ينارحبلا ىلوملل ناهربلا ريسفت هت نم لوألا دلجملا يف

 فرقت



 ,لام نم ٌلكأي ًادحأ ئري نأ قيطي ال هّنأل , ثبخأ وهف « ٌميثللا اّمأ
 . ٍرخآلا

 نع كدصي ٌميئالاف , يتافنإلا نع مكنودصي ًاصاخشأ كانه نأ مولعمو
 .ليقتم نام لجل نم نفوت نأ كيلَغ نأ كل سوسويو : ةريقف هرسأ ةذعاتم

 . ؟ كلذ لائمأو ٍتافنإلا اذه لك اذاملف « كيدالوأ

 . هلاومأ نم لكأي ًاصخش ىري نأ ٌقيِطُي ال يذلا وه ًامؤل دشألا ّنكلو

 نع نيرخآلا دصيو ٍدحأ ىلع قفني ال وهف . ضعبلا لاحوه اذهو

 شيعيو ِهَذك نم لكأي ادحأ دهاشي نأ قيطي الو , نيرخآلا ةمدخو يقافنإلا

 ؛ ًامْؤل دشألا يأ ثلاثلا عونلا نم يه اهجوزب ٌمتهت ال يتلا ةجوزلاو ٠ ًاهّئرم

 . ماعطو هكاوف نم ِتيبلا ىلإ هب يتأي اَمِم لاني اهجوز لعجت ال يتلا يهف

 اهجوز نم اهب مامتهالاو ةدوملا عقوتت ال نأ بجي ةميثللا ةأرملا هذه لثمو

 . تيبلاب هقلعتو

 ةئفاكتم ريغ ٍتابلط لاجرلا ضعبل َّنِإ : ٍةمّدقتملا ثيداحألا يف انلق دقل

 «٠ (« بابكلا ١ بلطي هنكل « « محللاب ِتأي مل مهدحأ ّنِإف جئارلا لثملا بسحو

 « ئيش نم معطي هلعجت نأب هتجوز ضرت ملف « هرم محللاب ءاج اذإ جوزلا ّنكلو

 ةمايقلا ٌموي رهظتس ٌةميثللا هذهف , فويضلل هنم تمّدقو اهُنافطأو يه هتلكأو

 ةروصلاب مؤللا نم طمنلا اذهب فصوي يذلا ريزنخلا ُهِبشُي يحيبق ٍناويح ةروصب

 « كنم سيلو « كجوز نم ناك لاملا ْنِإ : اهل لاقُيف , ركذلا ةمّدقتملا ةثلاثلا

 . ؟ هنم هيمعطت مل اذاملف

 نأ اهيلع لب . اهجوز نم هوم عقوتت ال نأ يعيبطلا نم ةأرملا هذه لثمو

 . ةيناثب جوزت اذإ بتعت نأ اهل قحي الو اهنم دقعتي نأ عقونت

 عقوتي ال نأ يتافنإلا يف هلايع ىلع لخبي يذلا عيطتسملا جوزلا ىلع امك

و ةقراسو ايسفن ةدّقعم حبصت نأ عقوتي نأ هيلع لب « اهتيويحو اهتدوم
 . ةنئاخ

 فوك



 . ةلباقتملا ةيداملا تاجايتحالا ُةيبلت نيجوزلا الك ئىلعف

 ريغ جوزلا ناك اذإف ءرخآ عوضوم وهف « ٍةلماك ٍةروصب كلذ مي نأ ام

 اهل يغبني لب « كلذب ُهيِلاطَت ال نأ ةجوزلا ئلعف ٠ هَيَرْسأَل ةهكاف ِءارش ئلع ٍرداق

 بسكتف « هيلست لس « هرقف نم لجخي هلعجت الو كلذ يف ةبغرلا هل رهظت ال نأ

 . هبلق كلذب

 هيلعف هيلعف « ٌعاطتسا اذإو « تيبلا يف ُدجوي الام بلطب ال نأ جوزلا ىلع امك

 . ةادع ام لك ىلع ٌمدقم اهريفوتف « هلايعل ةيرورصضلا ةشيعملا رفوي نأ

 تيبلا هجاتحي يذلا ليدنقلا ١ : لوقي يذلا لوادتملا لثملا حيحصو

 . « دجسملا ىلع ُمّرَحُم
 . مهادع نم لك ىلع نومَّدقُم لجرلا لايجف

 0 .لوسرلا تاحمأ ند يا ا 0

 ؛ يرش ناكو : عاج لاي نأ ( مالسلا هيلع) هوربخأ ا (  هلآو هيلع

 ول مهنأ ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) مهربخأف  هّتوم لبق هيدل ام لكب قَّدصت هنكل

 هيلع لص امل لبق نه كلذ ورشا دقاازناك

 ٍةشيعملا ريفوتب مهمايق مدع نأ ىلع هابتنالا ءاسنلاو لاجرلا ىلعف

 . ةرسألل ًاميظع ًارطخ دجوي اهيلع مهتردق عم ةيرورضلا

 : ةيسنجلا تاجاحلا_- ؟

 بجي املثم اهتيبلت بجت يتلا ةيسنجلا ةزيرغلا ةيبلت يه : ةيناثلا ةجاحلا
 . ئرخألا زئارغلا ةيبلت

 . هلايع عيض ْنَم نوعلم نوعلم :  (ص) هنع . 177 ص ١54 ج ةعيشلا لئاسو يف ()

 فش



 لك ىلع بجيف « ةمذقتملا ثحابملا يف حضن دقو , يعيبط ٌرمأ ذهو

 كِلذب مايقلا نع ٍفّلختلا مّنِإو رخآلا فرطلل ةيسنجلا ةجاحلا ةيبلت نيجوزلا نم

 . ميظع
 يتلا ةأرملا ١ - : كافرا نلاودلع دا يصر مقالا يبنلا نع يور

 مانيف « اهججوز سني ىتح « هفوسُن لازت الف ٠ ةجاحلا ضعبل اهججوز اهوعدي

 . 280( اهجوز ظقيتسي ىتح اهنعْلَت ةكئالملا ُلازت ال يتلا كلتف

 نأ ( هلآو هيلع هللا ىّلص ) دّكأ امك « لاجرلاو ءاسنلل ةيعيبط ةجاح هذهف

 مارحلا يف تعقو اذإ مثإ هيلع عقي هتجوزل ةّيسنجلا ةجاحلا ىّبلُي ال يذلا لجرلا

 راق ا اللب كلذ و

 سفن يفوأ ةّيسنجلا ةزيرغلا ةيبلت تامدقم يف ٌةجوزلا تنواهتولو

 تارظنلا مثإ بكتري ذحأو ؛ رصبلا ةَّفع اهجوز ددقتفاو ء اهل ةباجيتسالا

سو ؛ ًاضيأ ةجوزلا لمع ٍةفيِحَص يف ُبَْكُي هلمع مث | نإف + ةمرحفلا
 كلذ ىرش

 «َةمّرحُم ٍتارظن ٌبكترت مل يهو كلذ نع ٌلأستف ةمايقلا موي اهياتك يف ًابوتكم

 كجوز يكرتت ال نأ كيلع بجي ناكف « كدم وه ريصقتلا ْنأِب باوجلا اهيتأيف

 تامّدقملا ىوتسم ىلع ءاوس ةيسنجلا هيجاح ةيبلتب كيلذو . اهيف عوقولل رطضي
 . لمعلا لصأ ديعص ىلعوأ نيزتلاك

هل نوكت نأك هللا حمس ال رصف اذإ جوزلا ىلع ًاضيأ قدصي اذه لثمو
 

 . ميظع كلذ ٌمّنِإف , امهنيب لدعي الف ناتجوز

 ام ىلإ اهئاهآ يّدؤت دقف « ملألا ٍتاهآ اهّمح يف رصق يتلا تقلطأ اذإو

 . روذجلا قرحيو رهظلا مصقي

 ١) ج ةعيشلا لئاسو ١5 ص ١١7 .

ال5 ص ١4 ج ةعيشلا لئاسو كلذكو ١8١ ص ١ ج راحبلا ةئيفس عجار )2(
 2 ١٠١١ ص كلذكو 

ف نهنم انزف حكني ال ام ءاسنلا نم عمج نمو : : لاق ( مالسلا هيلع ) قداصلا نع هيفو
 مثإلا

 , ( هيلع

 فرخ



 : ( نائحلا ) ةيفطاعلا تاجاحلا- '"

 اهنا توبا ناقة ادع دلو ارهيقالو نود ناتاكلات
 اهعيضر بعادت ةبلكلا وأ ةطقلا وأ ةاشلا ْنأ فيك نوظحالتو « ةيفطاع تاجاح

 ةيونعملا هتجاحو نبللاب يّداملا هجايتحا كلذب هيلع رفوتف « ةعاضرلا نيح

 . اهسأرب وأ اهناسلب هندب حسمو هتبعادمب ( نانحلل ) ةيفطاعلاو

 اذه ٍناسنإلل اّنأ انفّرعت ةرطفلاو ةعيبطلا ّنأ ىلع ٌليلد ةبعادملا هذه سفنو
 28 ا 5-5 0

 تاجاح هديلول نأ كردي  بلكلاك  ناويحلاف هن ىلوا وهو ينطاعلا مدخلا

 . ةيداملا ىلإ ةفاضإ ةيفطاع

 يحور ٌءاذغ يه ُةّلدابتُملا ٌةّبحملاو « ًاعبط كلذ كردي نأ ناسنإلا ىلعو
 وأ لجرسلا ىدل نونكي نأ نم هللاب ذايعلاو + ىذداملا ٍءاذغلا نم ئمسأ وهو لدابتُم
 . نائحلاو ةّبحملا ىف ٌصقن ةأرملا

 ّنآرقلا َإ 0 ىلع فطعلاب  ةدكؤم ةروصب - ىصوأ 1

 نرد مهنأ حضوأو 3 دعا نم ىمادتيلا نوذؤي نيذلا جر أ ميركلا

 َعُدَي يِنْلا كِلَذَف 3 ٍنيَدلاِب ُتْذَكُي يِذْلا َتْياَرَأ 4 : لاقف « نيدلاب

 ا ميلا

 000 يرماط ملسوم ىماتيلا يعرب ١ قدما ميحبلا»

 تاياورلا يل دقوا اننِإ ىتح ٠ ميتيلا ةياعرل مالسإلا يف ديكأتلا اذه لك اذاملف

 3 هرجج يف هّساجأ ميتي ةاتأ اذإ ناك ( هلآو هيلع هللا ىّلص 0 مركألا لوسرلا 3

 . ةصاخ ٍةروصب هب ىنتعاو هسأر ىلع ّمَسْمو

 . ىماتيلاب همامتها ةّدشب ٌفورعم ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأو

 . ١-7 / نوعاملا ةروس (5)

 فرافأ



 يفرد وأ ٌدِهشْنسا يتلا ةدّيسلا اهتيأ يملعاو ةرّفوملا ٍءادهشلا 6 اكينهف
 ثداحألا ِك ا « هامايي كتياغر ىلع ًاميظع ًارجأ كل نأ كبور

 لإ هل امرت ميتب سأر ىلع ُهَدَي عضي ٍنمْؤُم الو ٍنمْؤُم نب ام ٠ - : ةفيرشلا

 , #29 ةّئَسَح اهيلع هذي ترم ٍةرعش لكب هللا بنك

 ميتيلل يفطاعلا جايتحالا ٍةيبلت ىلإ يمرت تاديكأتلاو باوشلا اذه لك

 « كلذ ببسب ةيسفن ٌدقع هبيصتف « ةّبحملا دقتفي ال يكل بألا دقتفي يذلا
 نط هل اذح هذين فلنا راو اقوا لقتوأ لجو تاس ذأ نمسا ةابغلاو
 . ًامرجُم حبصأ عمتجملا َلَحَد اذإ اهُيِجاصف ؛ بقاوعلا

 عيطتست ال ةيويحلا دقفت يتلا ةأرملا ْنأ ٌحِضاوو « ةّيويحلا َدَقُف ٌلزتعا اذإو

 ال ةيويحلل ٌدقافلا لجرلا نأ امك « لافطألاو تيبلاو ٍةَّيجوزلا تابجاوب مايِقلا

 ُببسوه ةبحملل امهنادقفو « عمتجملا لزتعي لب « ًايعامتجا نوكي نأ عبطتسي

 . ةيسفنلا ٍدقعلاب امهتباصإل

 ذئُم لعفلا ٍةلحرم ىلإ لقتنت هزئارغ نم ٌددعف « ةّبحملا ىلإ جاتحي لفطلاو
 ةيسنجلا ٍةزيرغلا لاثمأ ٍدامرلا تحن رانلاب هبشأ ٍةوقلاب ىقبي اهضعبو ئلوألا مايألا
 . رلاملا بح ةزيرغو

 عوجلاب ٌسحْيف . ةيادبلا ذنُم لعفلا ٍةلحرم ىلإ لقتنتف , عوجلا ةزيرغ ام
 رمألا سفنو « عوجي امدنع هّتدلاو يدث ىلإ هّجوتي نأ هيلع نأ فرعيو عبشلاو
 اهعيضر مألا عضرت امدنعف « نانحلاو بفطعلاو ةَبحملا بلط ةزيرغ ىلع قدصي

 نم مهأ يه هل اهتّبعادمو هسأر ىلع اهحسم نِإف نيرهش وأ ًارهش هرمع ناك ولو
 , هل هْعِضرَت يذلا ٍنبللا سفن

 . هلفطل بألا مّسبت ىلع قدصي رمألا سفنو

 . 71ا/ ص قودصلا خيشلل لامعألا باوث باتك (1)

 اقفدخا



 يذلا بألا ًافصنم سيلو , ٍفطعلاو ٍةّبحملا ىلإ ةجاحب مكلافطأف نذإ
 . ٌلهاج ٌبأ وهف ةيفطاعلا تاجاحلا ٌلهاجتيو « ِةّيداملا مهتاجاحب ُمتهي

 مهو لمعلل ًاحابص نوجرخي مهّنأل « مهّلافطأ نوري امّلَق ِءابآلا ضعبو
 . ًاضيأ ٌلافطألا مان دقو ًءاسم نودوعيو َنومئان

 بعالي نأ بألا ىلع ّْدِإ . بيجع رطخ يف نوعقي لافطألا ٍءالؤه لثمو

 تامسبلف « ِةّيحملا ديب مهسوؤر ىلع حسميو « هرججح يف مهسِلجُيو هلافطأ
 . لفطلا ىدل ةريبك ةميق بألا

 ٌنآرقلا متها دقو نانحلاو ةبحملا قشعي ب ٌناسنإلاف ةجوزلا ىدل كلذكو

 يبنلا ىب درر لق يلاعتو كرات هللا َّنأ ىلإ راشأف « ةقيقدلا اياضقلا هذهب ميركلا

 هنأ ةفيرشلا ثيداحألا ركذتو - ةَيِزاَجعِإ ة ةروصب ( مالسلا هيلع ) ىسوم

 - انبآألا حبذي نوعرف ناك ٍتقو يف  نوعرف شرع تحت دِلُو ( مالسلا هيلع )
 فذدقف , نوعرف ةجوز يهو ( اهيلع هللا ُمالس ) ةيسآ ةدّيسلا ةناضح يف ىبرتر
 : - ىلاعت لاق « قيفشلا بألا لثم ُهعم لماعَت يذلا نوعرف بلق يف هتبحم هلل

 . 004 ينْيَع نَلَع َعَنْضْفِلَو ينم ٌَبَحَم َكِيلَع ُتْيَقلأَو » -
 « بيعش هللا يبن ةيبرت تحت ماوعأ ةرشعل هعضو لب ٠ كلذب فتكي ملو

 3و راه هلل لدحلان عن ادع راع كلا ظلك لأ ةيئرمل لها هدف ر نيتك نقع

 ىلإ اَبَهْذِإ 8-- : - ىلاعت - لاق « ٍةفأرب هناثدحي نكلو « نوعرف اريل « ايزو

 . ©#2 ْىَشْخَي أ ركَذتَي ُهَلَعَل اني الوف ُهَل لوف ٠ , ئًغط ُهْنإ َنْوَعَرِ

 اذل ةّيحملاو ٍفطعلل شطعتم ناك امهم ٌناسنإلا َّنِإ : انل لوقت تايآلا هذه
 يف ٍدسفملا لتاقلا مرجملا اذه رعاشمل ةءاسإلا وأ متشلا مالسإلا زيجي ال

 , 79 / هط ةروس (8)

 , 44 49 / هط ةروس (5)
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 ةقنشملا َلبح هل َّلِعُي يذلل ىتح قحي الف همادعإب مالسإلا مكحي يذلا ضرألا
 . كلذ لثم لعف اذإ هتبقاعم يعرشلا مكاحلا عيطتسيو . هنيهُي نأ

 ُهٌديرت ٍءىش لوأ اذهو نانحلاو ةبحملل شطعتم ناك َاَيأ  ناسنإلا نذإ

 « ةّيداملاو ةّيسنجلا ٍتاجاحلا نم مهأوهف ٠ ٍِكنم ِكجوز هُديريو كنم كتجوز

 . - ًاثانإو ًاروكذ  مكدالوأ ًاضي اةحاتحيااهالهو

 ّلقألا يف ٍةماستباب كتجروز لباقف « تيبلا كلوخد دنع ملست نكت مل اذإ

 ِتابرضلا ٌدشأ ناجوزلا هّبوي هبو « ٍةبيصم لك نم ٌدشأ اذهف « سبعت الو
 اذهو , 0"2هتجوز ُبِرْضَيو ًاعيضو جوزلا نوكي ةّرمف « ًانايحأ رخآلل امهدحأ
 «اهيرتصب الر اهمتشب ال ايانم ةركي اراب كلر اها هع تُندحت ميظع بنذ
 ةئام اهدلجي نأ لضفت : ةأرملا لعجي لعفلا اذه لثمو سلجيو سبعيو لعزي هنكل

 . ههجو ىلإ رظنت نأ ىلع ةدلج

 ا 3 يل وو برضلا عيطتست الو « متشت الف « ٍناسللا ةطيلس ريغ ةجوزلا نوكت دقو
 ةئام نم ارثأ دشأ لمعلا اذهو « ةيويحلا دقفتو لعزتو اهجوز ملكت ال اهنكل

 . ةدلج ٍةثام نم مظعأ همْنإ نأ امك « ٍةدلج

 ل ل دا

 نأ روصتت الف ؛ .جوزلا نع ردصت ٍةدحاو ٍةملك ببسب ةأرملا عيضت دقو

 كلذل كتنبا ّنادقف َّنَأ امك ٌنانحلاو ةّيحملا تدقتفا اذإ ةفيفع ىقبتس كتجوز

 . رطخلا ضرعم يف اهلعجي
5 7 0 2, 1 ١: 

 اذإف « تاديسلل ةصاخ ةرسالل ةيفطاعلا تاجايتحالا ةيبلت بجت اذلو

 . ًانونح ةيقيقح ٌةديس ةجوزلا ريصت فطعلاو ةدوملا ( جاوزألا اهيأ ) متدّسج
 ةديس تسيل يهف كلذ لعفت يتلاو لافطألاو جوزلا ىعرت نلف الإو

 ) )1١١ج ةعيشلا لئاسو عجار ١4 ص ١١5 ةجوزلا برض نع ىهنت ثيداحأ هنع لقني ثيح .

5١ 



 . ًانانح َّدشأ نوكت نأ ةجوزلا ىلعو « ةحلاص
 0 - ع

 العجيف فطعلاو نانحلل ةرسالا تاجايتحا ايبلي نأ نيجوزلا الك ىلعو

 .ةنانعبلاو ةةودلا هندي يقم قعلا ةاوخأ

 يح



 (6«رن] 1 تالا رتل تدلل :تلاتلكك كلانت كيح“ ا تنحف توك كادل

 ةيونعملا تاجاحلا-

 اناخوإ



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 : « ةيحورلا » ةيونعملا تاحاحلا ع

 املثمف « ةيونعملا يهو تاجاحلا نم عبارلا مسقلا نع مويلا انثيدح

 نمكم انهو , هجور ٍتاجاح ةيبلت ٌبجت « ٍناسنإلا زد عنا جاع دلل كيف
 تاجاحلاو زئارغلا وه ادعو اد ٍناويحلل َّنِإف ظ ٍناويحلاو ٍناسنإلا نيب قرفلا

 . ةيفطاع تاجاح هيدل نوكنت نأ هيقرت ُةباَطَو , ةيداملا

 يناثلاو « ةيذاملا لويملاو يذداملا لوألا دعبلا : نيّدعب وذف ناسنإلا امأ

 . تايونعملاو يحورلا

 ىلإ ةيماس ةيونعملا اهتبترمو توكلملا ملاع ىلإ بستنت ٍناسنإلا مدد

 لاق ثيح ( يحور ١ ةيفيرشتلا راقب هيك ىلا اهبع : نيملاعلا بر نأ ةجرد

 #1 رجال اولقل يحول نب و تضل ُهَْيَوَس اَذإف » - : ةكئالملل

 اهيف ىوقأ زئارغلاو لويملا ٌدعبف , ٍتاناويحلا يف دوجوم ريغ دعبلا اذهو

 . رسيأ اهتيبلتو

 نم نيعون ىلإ جاتحيوهف . يحورلا بناجلا يفوه ٍناسنإلا زايتماف

 هذه نودو « اهريغو ةيسنجلا هتزيرغو هعوجو ندبلا شطع ٌدسل لوألا : ةيذغتلا

 . ندبلا تومي ةيذغتلا

 )١( ل" / ص ةروسو . ؟9 / رجحلا ةروس .

 "هه



 . ًاضيأ تومت هنودو « حورلا ءاذغوه يناثلاو

 : منهج ىلإ َناسنإلا ذوقي اهتومف « ندبلا توم نم دشأ هنوف ةروطخي
 ُهَلَو اهب َنوُهمفي ال بوك مُهَل سنإلاو نجلا نم م ًاريثك َمُنِهَجِ نرد دَقَلَو 9 -

 لأ ْمُه لب مامنألاك َكِلْوأ اهب َنوُمَمْسَي أل ّناذآ مهلو اهب َنوُرِصنيأل ني
 8 َنوُلِفاَعلا مه كِيَلوُأ

 ئىرت ال اهنكل ٌنيع هلف . هحور يَذغي ال يذلا ىوأم يه منهجف

 . هقفي ال ٌبلقو ٌّقحلاب قطني ال ْناسلو عمست ال نذأو « ةقيقحلا

 ارسل” نم ارضا اذه لكي

 , اهتوم كلذ يف نأ نع ٌةلفاغ اًهطويخب اهسفن فلت يتلا زقلا ةدودك هلثمو

 هليل تتامف هحورب متهي مل يذلا  ناسنإلا ىكب ولو « نولفاغلا مه كئاوأو

 : ةقباسلا نِم ٌّدشأ ٍةيآ يف - ىلاعت لوقا + ريدا كاكلا# كلذ ىلع هراهنو

 , 204 نوُلِقمي ل َنيِّلا ُمُكّبلا ُمّصلا هلل دنع باَوّلا ٌرَش َّنِإ 8 -

 وهو « ًةتيم هحور ٌنوكت « ركفتي الو ركف هلو « لّفعتي الو ٌلقع هل يذلاف
 :.تاوذلا رش

 اذإو « تنام ٌحورلا دنت مل اذإف « ةينآرقلا تايآلا يف ٌريثك مّذقت ام ٌريظنوا

 . ًادج ًارطخ اهبجاص ٌمضو حبصأ تئام

 ا 00 راق اجلا م ملا

 3 ةيفاعلاو 2 0 : ٍناتروفكم

 . ١9/4 / فارعألا ةروس (؟)

 . 7١ / لافنألا ةروس (؟)

 , ١7١ صما جراونألا راحب (:4)

 قدا



 ُبلقلا ضرمي يأ ًاملاس مسجلا ناك نإو « ًاضيأ حورلا ضرمت دقف

 . « ضَرَم مهيولق يف ]8 - : ينآرقلا ريبعتلا ٍبَسَحِ
 ّيبنلاو نآرقلا ىدحتي هبحاص لعجي ثيحب ةديدش ضرملا اذه ةروطخو

 امبسح نآرقلا ٌصوصن رّسفُيو ( مهيلعو هيلع هللا تاولص ) نيرهاطلا ةمئآلاو
 ًامكحم ٍنآرقلا يف نأ نيبُي نأ دعب نارمع ,لآ ٍةروس ةيادب يفف هتحلصم يضتقت

 اما ُهْنِم ةباَشَت اَم َنوُعبَي ُعْيَر ْمهبوُلُق يف َنيِّلا اًماَف ١ - : لوقي « ًاهباشتمو

 4 هليوأت َءاَغِِاَو ةئتفلا

 . نوهتشي امبسح هنولوؤي ثيدح نع اوثحبي نأ وأ

 هيصن نوكي نلو ؛ نآرقلا ُبراحُي هّبحاص ّنأل , ٌدشأ حورلا ضرمف
 هَفِشَوُه اَم ٍنآرَقلا َنِم ُلّرَْنَو 9 - : مياظ هنأ « ءافشلا سيلو ٍنارسخلا ئوس

 . 204 ًاراَسَخ لإ َنيِملاظلا ُديِزَي الَو َنيِِمْؤمْلِل َمْحَرَو

 ةحرقلاب ٌباصملا ٌرْضَت اهثكل « ةياغلل ةديفم يرثموكلاو خبطبلا نإ
 . ًافيزن هل ببست مل ّنِإ ةديدش ًامالآ هل بيستو ؛ ةيدعملا

 لإ يحورلا ضيرملا ديزت ال اهنكل , ةغلابو ًادج ةديفم ٍنآرقلا تايآو

 . ةيدعملا ةحرقلاب باصملا عم ىرثموكلا لعفي املثم . ًاراسخ

 قدا ٍناويحلا لثم حبصي تويتر ةيذغتلا ةحور دقتفت يدلك نذِإ

 حبصي يناطرسلا بوركيملا لثموه امّنِإو « ةاشلا لثم ًاديفم سيل هنأ لإ , ٍدعبلا

 هابتنالا انيلع بجي اذلو . هلايع ىلعو هسفن ئلعو عمتجملا ئىلع أّدج ًارطخ

 يونعملا يفرلاب جوزلا مت متهيف « ةرسالل ةّيحورلا ٍتاجايِحالا ةيبلتل ٍةَدَش

 ,اهجوزل هس ٍةمزاللا ٍةيضرألا ريفوتب يه متهنو . هتجوزل يلماكتلا

 : ال / نارمع لآ ةروس )2(

 1 م5 / ءارسؤإلا ةروس (5)
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 ::ةنالطألا ئفل: ىرتمبلا تاكل وزد اهتناشطو

 . يحورلا بناجلا الفغأو « مهنم يمسجلا بناجلا ةيبرتب امتها ولو

 . عمتجملل ةيناطرس ٍتابوركيمو ٌةشَحوتم ًابالك نايبرُي امهنأكف

 ؟ حورلا ٌءاذِغوه امف

 يف ُدججهتلاو هللا عم ةاجانملاو نآرقلا ةوالتو موصلاو ٌةالصلا هّنِإ

 لسيفو . اهتالصب فختست يتلا وأ يّلصُت ال يتلا ةجوزلل ليوف ةراجسبالا

 ْمُكَسْفْلأ اوُق اونمآ َنيِذَلا اَهُيأ اي » : - ىلاعت - لوقي ذِإ اهجوزل ليوو ؛ اهترسال

 . "#0 َةَراَجِحْلاَو ٌساّنلا اَهُدوَُو ًاراَن ْمُكيِلْمأَو

 ةيآلاف هيلعو « ةيساقلا مهبولقو ةليذرلا مهتافص يه رانلل سانلا دوقوف

 رمأتو ؛ ًاضيأ ٌةيَأصم هُتجوز نوكت نأ ىلع هابتنالاو ةالصلاب لجرلا رمأت ةميركلا

 ٌ ًايقبأ ايلضم يحير ٍنوك ئلع هابتنالاو ةالصلاب ةجوزلا

 يف ةالصلا ةماقإو راحسألا يف دّجهتلاو ءاعدلاو نآرفلا ةوالتب ًاعم امهيلعو

 تومي املثمف « يجيردتلا يونعملا مهتوم أدي كِلذب امتهي مل اذإف . اهتقو لوأ

 ِءاذغ نود ًامايأ يقب اذإ ةحور توشمت كلذك ماعط نود ًامايأ ئقبي يذلا مسج

 فلتخي هرمأف !! عيمجلا مادقأ جرعلا بيصي يذلا لحملا وه انهو « يونعم

 هللا ثعب هلجأ نم ْذِإ ء ةيسنجلاو ةيفطاعلاو ٍةيداملا تاجايتحالا ةيبلت نع

 َباعصلاو ئذألا مهؤايصأو مه اوُلّمحتو اوعدو بتكلاب اوءاج يبن فلأ ( 174 )

 . ٍناسنإلا ينب ىدل يونعملا بناجلا ةيبرت لجأ نم

 دق كنأ ٌُدهشأ »- : ( مالسلا هيلع ) نيسحلا مامإلا ٍةرايز يف َنوؤرقت
 . «ركنملا نع تيهنو ٍفورعملاب ترمأو ةاكزلا ٌتيّنآو ةالصلا ّتمقأ

 ّدقف دق ( مالسلا هيلع ) مامإلا ناك هرهظ لح نأ ىلإو ءاروشاع موي يف

 . 5 / ميرحتلا ةروس (0

 يل



 مست رهظلا ٍةالص ىلإ مهنم َنيِقابلا دحأ اعد امدنعو 4 هتباحص نم ٌريثكلا

 0 ل

 . ٍناديملا طسو ةالصلا اوُماقأ , مهرطمت تناك ءادعألا ماهس نأ مغرو

 وهف « ةيونعملا ةيبرتلا نمو ةالصلا نم ولخي يذلا تيبلا نم هللاب ُذايعلاف
 نم ناك نإو « ٍناسنإلا ينبب سيلو « ةشحوتملا تاناويحلاو ٍتابوركيملاب ٌءيلم

 مهنإف ٠ ًادّيج مهسابلو ًايرهاظ ةياغلل ًابترم مهُلِنم ناكو ٍةنسح ٌرهاوظ يوذ هيف

 دوني سالب داعلاو رطخ لئاضف وا نولصيسو ةشخوتم تاناويح ةقيقحلا يف

 ٍتاَوَهَشلا اواو ةالّصلا اوُماَضُأ ٌتلَخ ْمهِدْمَب ني َتلَخَف 9: ا

 , #20 ُاَيغ َنْوَقْلَي َفْوَسَف

 مهْنأ ينعي ًةغل ةّيقيقحتلا يه « فوس دو , لالضلا : وه انه يغلاو

 منهج هئبقاع نوكت « « ميقتسملا قيرطلا نع فرحني يذلاو « ًامتح نولضيس

 . ةفيرشلا ثيداحألا يف درو امك « يغو اهُمْساو اهِرْفُح ىدحإ هّلحمو

 كلذ يفف اهو رخآ يف نكلو مكتنبا يلصت ناك ةالصلا تن اذإفا
 اهنع ةعوفرم يهلإلا فطللا ديو لالضلا لإ ريست : نيف ادنم ردح مج

 نم ةعيظف لاكشأ يف ٌناسنإلا مقو ُةيهلإلا ٌةياعرلا هذه َتَعْفْر اذإو

 اهنم رعشقت ةياور رصعلا ٍةروسل هريسفت يف يزارلا ٌرخفلا لقني ًالثمف , لالضلا

 : لوقتو « ةديدملا ِككِس يف ٌحيِصَت تناك ةأرما نأ يور : الئاق ُدولجلا

 : تلاق ؟ ثدح اذام : اهلأسف (صو) هللا لوسر اهآرف (ص) يبنلا ىلع 00

 ةلولا تيا انا لَو ينداجف تين 2 ينَع باغ يجد نإ ) هللا لوسر اي

 . ؟ ةبوت نم يل لهف « « للا كلذ انُعب مث « تام ىتح « ّلخلا نم َّند يف

 . مجّرلا كيلعف « انزلا اّمَأ : (ع) لاقف

 . 09 / ميرم ةروس (8)

 صحا



 تي هكارجلا + كلزلا 1
 2 كف ل 2 2 و 7 33

 ةالص ٍتكرت ِكنا تننظ نكل « اريبك ( ابنذ ) تبكترا دقف لخلا عيب امأو

 . (؟)عرصعلا

 . ! ٍديعبلا .لالضلا ىلإ ئواهت ناسنإلا نع تعفُر اذإ ةياعرلا دي نأ ًاقحو

 يذلا سؤبلا اذهف « (ص) هباوج نم ةريخألا ةلمجلا وه انه دارملاو

 اهب اهفافختساو ٍةالصلل اهكرت ببسب ًءاج اهنع ِةّيهلإلا ةياعرلا لاوزو اهيلع ٌبصنا
 اهّيقو .لوأ يف هتالص ميقي ناك اذإ لاحلا اذه ىلإ ٍناسنإلا لوصوب حمسي ال هتلاف

 . هليعُيو هديب ذخاي لب ٠ ةمظتنم ةروصب

 اوُمتهاف « قيفوتلاو ةداعسلا متدرأ اذإ «  تايتفلاو نايتفلا  يئازعأ

 ىلع اوصرحاو « تابيقعتلاب اهونرقاو ةعامج اهتقو لوأ يف اهوميقأو « ٍةالصلاب
 1 انف ٌةَءالّمو ةداجس اهل تايتفلا صصختل , اهيف عوشخلاو بدأت
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 . اريطخ اهلاح حبصي « ةيونعملا تاجايتحالا ةيبلت دقتفت يتلا ةرسالا نإ

 . بنذلا وه اهُضِرْمُي يذلاو . ةضيرملا حورلا لاح اذكهو

 يف # هلوقك , ضرملا فصو ةلاحلا هذه ىلع ةرات قلطي ميركلا نآرقلاو
 مهبولق يف َنيِذَلا اماف 8 :  هلوقك . غيزلا فصو ةراتو ««' )# ضرم مهبولق

 , 1 يَ

 . #20 مهبولُق ىلع َنار لب ا : هلوقك «نيّرلا فصو ىرخأو

 ًاضيرم هلعجيو « ٌبلقلا دوسي ٌبنذلا نأ وهو . دحاو ّىنعم اهعيمجلو

 . 27 ص ا” ج يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا (9)
 . 31١ / ةرقبلا ةروس )١١9(

 ) )1١نارمع لآ ةروس / 7 .
 . ١4 / نيففطملا ةروس (1؟

 لكلا



 هذي نتانيحإلا اع نه رلرألا هليبصم نإ + بلفلا ضرم اذإو انديم

 دعما كارلا قتلا
 تارظدلاب ٌذتلي لب « اهب ٌدملي الو « ةالصلا لقثتسي نّم اننيب ناك اذإو

 . اهجِلاعُي نأ هيلعو , ةضيرم هّحور ْنأ ملعيلف « ةيصعملابو ةّيوهشلا

 . هل ليولاف اهدنعو « هّبلق ٌدّوسا لعفي مل نإف

 تفصن لمشي ًةراتو , ًاليلق بلقلا ٌداوس ٌنوكي ميركلا نآرقلا دّكؤي امكو

 قداصلا مامإلا لوقي امك أدبأ حلفي ال اهدنعو « هّلك هيلع ٌدوحتسي ةراتو « بلقلا

 َوُهَف مالشسإلل ُهَرْدَص هللا َحَرَش نمَقَأ 9 : - ىلاعت  لوقي : 215( مالسلا هيلعز

 . ©2904 هللا رْكِذ نم مُهْبوُلق ِةَيِساَقلَل ُلْيَوَف بر نم ٍروُن ْىَلَع

 ةالصلا هترّون يذلا بلقلل ئبوطو « هللاب هطابتراب رّرئتملا بلقلل نيو

 . مايصلاو

 اورذحاف « ةرخصلا لش ًايباق ٌبونذلا ُهتاعج يذلا ٌدوسُملا بلقلل ليوو

 ٍداجيإ يف ٌرْثؤم  ًاريغص ناك نإو  بنذلاف « اهببست يتلا بونذلاو بولقلا ةواسق

 لمرلا هل َتنذأ اذإ ) : ( مالسلا هيلع ) ٌقِداصلا مامإلا لوقي اذلو ؛ بلقلل ٍةوسقلا

 . تحْمآ بات نإف . ءادوس ٌةتكن هبلق يف َجَرَخ

 . 2290 «ادبأ اهّدعب حلفُي الف « هيلق ىلع ٌبِلْغت ىتح « ٌثداز ٌداز نإو

 ُءانِغلا هيف ولعي يذلا تيبلا ٌريصم  ةينآرقلا ةرظنلا هذه قفو  نوملعتو

 ٍنائداحتي نيذللا نيجوزلا ةبقاعو ءانغلا ٌتاوصأ ِهيْنُدُأ المت يذلا ٌباشلا ًةبقاعو

 1 . تاعئاشلاو ٍناتهُبلاو غلاب

 . ًاقحال ثيدحلا لماك يتأيس 0

 0 3 / رمزلا ةروس 05م

 . 1١١ ثيدحلا بونذلا باب ؟ ج يفاكلا لوصأ (1)

 كمل



 ٌدوسا اذإ بلقلا ٌةبقاعو . رخآلل ملاظ امهنم كو ٌبلقلا كرسي رومألا هذهف

 مهد مامإلا لوقي ميظع بنذلا ٌررضف نليرلت مارحلا هيلع ٌدوحتساو

 نم ٌرطحأو 130 مهَْللا يف نيكسلا نيب هبحاص يف عرسأ ءىبسلا لمعلا نإ : -

 العرس اهلاصعتسا بعصيو ٠ ًاعيمج انيف اهنم ٌةدوجوملا ُ ةليذرلا تافصلا بنذلا

 هسفن ءانبل ٍةلصاوتملا ةديدشلا ةدهاجملا يف ًاماع نيرشع ٌناسنإلا دهتجي ذإ

 . بلقلا نم ةليذرلا ةرجش روذج عطقي نأ عيطتسي ىتح « اهبيذهتو

 « بوؤدلا ٍةَقاشلا ٍتادهاجملا َنِم ًاماع نيثالث وأ نيرشع رمألا بلطتيو

 . اهيّمنيو ةليضفلا ةرجش اهَّلحم سرغي يكل

 : ًامامث ةليذرلا تافضلا نم لاخ هنِإ : لوقي نأ ٌدَح أ ٌميطتسي الو

 ٌرمدت تجاه اذإ اهّنإف اهناجيهب حامسلا مدعو اهُّتحفاكم ,عيمجلا ٌبجاوف

 نم دش يهف ٠ ٍةلماك ٍةروصب هتيونعم ٌرمدت « نارمعلا لسا ريدي اهلك يلقلا

 . ةلوهسب اهّوافطِإ مكنكمي يتلا ةّداتعُملا رانلا سيلو  ةججأتملا ةدقوملا رانلا

 . اهؤافطإ بعضيف + كيبلا ٌلكب تطاخأو تجيجات اذإ امأ

 ةريبكلا رانلا وأ ليسلاك تحبصأ تجّجأت اذإف ةليذرلا ةفصلا لاح اذكهو

 . ةياغلل ةبعص اهيلع ةرطيسلا حبصت يتلا ةججاتملا

 ىلع مكدالوأ اوضّرحو اهوُقنا « مكيف اهجُجأتو اهجييهتب اوحمست الف
 ..ةيادبلا لدم اهتالهاجيم

 بتيط نات ) ( ٌدَسَح اهنم رهظ اذإ ) هيجوزل | حضوي نأ :جيفرلا ىلع نإ

 ؛ لمجلا برح عوقو ىلإ 0 يذلا وهف « ًادج حيبق ٌدَسحلا 93 لاعفنا نودو

 امدنع اهنكلو ؛ « لثعن ؛ لتقم ىلع هللا ٍتدوح َنامثع ٍلتقمب اهوربخأ امدنعف

 اهيلع تقبطأ دق ٌءامسلا ّنوكت ْنَأ تْدمت ةفالخلل يلع مامإلا باختناب اهوربخأ

 . ١6 ثيدحلا قباسلا ردصملا (13)

 احل



 . !! ربخلا اذه عمستالو

 ؛ لمجلا برح عوقو ىلإ ُّدَأ يذلا ّلماعلا ٌدسحلا ناكف

 . 9'"2اهِدَسَح ران تدمحا ىتح اهيف افلأ نيرشع لتقم « دوسحلا و

 « (لاملا ىلع ًاصرج هيف ٌثدجو اذإ ) اهجوزل حصنت نأ ةجوزلا ىلعو

 يلع ىلع ؛ ,لمجلا ٌبرح و ٌُنْشت ةسائرلاو لاملا ٍةدابعب كنإ : هل ّلوقتو

 درع ل رويال قل هر« لياره اير تت كلا مفاسد

 هيلع هللا ىَلص ) مظعألا ّيبنلا ةياعرو رجج يف ىبرتي ةادهاش دق امهف « ٌريبزلاو

 ( مالسلا هيلع ) ِهقَح يف تلزن دق ٍنآرقلا نم ةيآ ةئم نم ٌرثكأ ّْن نأ اَفَرَعو ( هلآو

 . ( ةعورشم ريغ ٍةروصب ) لاملا ٍناديري اناك امهنكل

 نكي ملو « ةسائرلا ٍنابلطي اناك « نينمؤملا ٌربمأ هلعفي ال ام اذهو

 ٌبرح اوببسو « هيلع اورمآتو ُهنع اوُلوت كلذل « ؛ اهل الهأ امهر ( مالسلا هيلع)

 . تلزنأ ام ٌبئاصملا نم نيملسملا ىلع ٌتَلزْنَأ يتلا لمجلا

 ,لاملا ةدابعو ُدسحلا :  اولوقف « لمجلا ٌبرح َبّبس نم ميس اذإ
 . ةسائرلاو

 . !! « هللا ىلإ ًةبرق » ًايِلع ّنََق ٍمَجْلُم نبا

 يلع سيلف « آلإو « دناعُملا - : اولوقف « الع ّلتق نم مكولأس ولو

 ٍمَجْلُم ُنباو ء دحأ هلهجي يذلا ٍصخشلاب
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 َتنأ يلع اي « « نورئافلا مه كّنعيشو تنأ يلع ايو - : يلعل لاق ( هلآو هيلع

 . « نوبلاغلا كتعيشو

 2 0 1 2 2 مدر وع

 اي: : يلعل لاق ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) يلا نأ َعِمس مَجْلُم ٌنباو

 انو



 كّناميإ ٌديزيَل « ضزألاو ٍِتاوَمّسلا لأ َناميإ َكّناميإ َنزاوول يلع
 0-2 مهناميإ

 :ه ٍمَجسْلُم نبا لشم امُتحبصأ إو دانه ابنتجا , جوزلا اهأو ةجوزلا اهي
 عامس مدع امكتبقاع نوكت هّنودف  دقنلا ُلّبقت ُهّنِم مهو  ِءانبلا دقنلاب امكيلعو
 ٍسواسول ىوس ةميق ةيأ ءاطعأ مدعو ٍءاوهألاو ىوهلا ةسوسو ىوس ٍدحأ لوق
 . ناطيشلا

 اومتها ِنَأ يهو ؛ ةداسلاو تادّيسلل  ثيدحلا رخآ نفاد ةدمو ىدلو
 . ةرسالل ةّيونعملا ٍتاجايتحالا ريفوتب

 قيرطلا نعولو  لايعلل ةّيداملا تاجايتحالا ريفوتب نومتهي جاوزألا ضعب

 ال مهدالوأ ٍنوكب نومتهي ال ىقمحلا ءالؤه نكلو  هللاب داحيعلاو را ربكلا

 متهي ال هّنكل « وافر يف هّلامب لعجيل ٌقاشملا كلت لك معّدحأ ل و

 متعب الو ؛ نانحلا اهنادقفل هتودع ةمجوز حبصتف «٠ , ةيفطاعلا مهتاجاحب

 ًاملظمو ًاملظم انج ٌحبصُيو  هتيب يف تايونعملا ٌمدعنتف ةيونعملا مهتاجاحب

 نّم يوم ُهاَفَي ّيِجل ٍرْحَب يف ٍتاَمْلُشَكْوَأ ا: - ىلاعت - لوي ًابعرمو ًابعرمو
 , #20 ِضْعَب َقْوَف اَهْضْعَب ٌتاملُظ ٌباَحَس ِِقْوَف نم جْوَم تو

 . 1١ / رونلا ةروس ع0
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 - , رثم ةعباقلا ةرضاعملا

 نماثلا لصفلا

 نيدلاولا تالخدت



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 نيدلاولا تالخدت

 دالوألا ٍنوؤش يف يدلل تالحدت نعوه | انثحب نم نماثلا لصفلا

 , ةقب هيلإ تافتلالا تاهمأألاو ٍةابآلا نم وجرأ مهم ٌعوضوم وهو - اثانإو ًاروكذ -
 ٌريثكلا َّنِإ لب  اهعقاوم ريغ يف تالدتلا هذه نع ٌةئشان تافالتخالا نم ٌريثكف
 نموأ .هعقاوم ريغ يف مامتهالا لاكشأ نم ةئشان قارتفالا ٍتالاح نم

 يف ادتانبو انُدالوأ شيعي نأ اندرأ اذإ اهُبانتجا انيلعف ٍةقئاللا ٍريغ ضا رغألا
 « ةرثكب عاش دق يعامتجالا ضرملا ذه نأ قربت قيال عن نقار: داعس
 . لهجوأ ملِع نع مهدالوأ نوُرْضَي نيذلا دجاسملا لهأو َنيِّيدتملا نيب ىتح

 اومادام اهدالوأ ٍنوؤشب مايقلاب لّمكتت فيك ِتاناويحلا نب َمّلعتن نأ انيلع
 يل دع ل ,لفكتملل ٍةجاح يف
 نإ ىتح : ةلفيسم ةايحااوادببل مهنا ئلإ مهتلكوو ملا مهتكرت « ةلتسملا

 يف اهعضتو . رهشأ ٍةّدعوأ 0 0 اهءاغصل توبحلا بلجت رويطلا ضعب

 . مههاوفأ

 اوذخأ ول ىتح , كلذ مهُمّلعُت ناريطلا ئلع َنيِرِداق نوحبصُي امدنعو

 كلذ دعب مهل حمست ال اوملعت اذإف مههيلعت يف رمتست ٍتاّرمو تارم نوطقسي
 , ةصاخ ٍةقالعب اهِدْلَوب ينتعت ُدِلت امّدنع ةاشلا نورتو « شاشعالا ىلإ ةدوعلاب

 عاطتسا اذإ ىتح . ٍنيرهشوأ ًارهش اهزانحب هطيحت هعاضرإ ىلإ ةفاضإف

 "هاب



 . امهنيب ةيلالقتسا ةلزعترهظ « هِنوؤش ٍةرادإ ىلع ًارداق حبصأو . فالتعالا

 انيف ةدوجوم يهو « تاناويحلا .عاونأ .عيمج ىدل ةدوجوم ةرهاظلا هذهو

 اهني ليست ال انك و « ( ةّيعيبط عفاودب ) ًاضيأ

 ةيداملا اهتاجاينحا ْنِم هٌعيطتسن ام اهل رْفونو « تْنبلا يرن نأ نحن انيلع
 اهجاوز ناح اذإ ىتح . ًةحيحص ةيمالسإ ًةيبرت اهييرنو ٠ نادحلاو ةيونعملاو

 . ةلفتسم ةايح أدبتو « ةيجوزلا تيب ىلإ ٌبهذتل , اهانُجوَز

 نأ ا نشب ار ييزول يف ٌلخدتلا نيدلاولل يغبني ال كلذ دعبو

 يغبنيف اهجوز نيبو اهنيب ٌعازن بشن ول ىتح « اهيَع ةبسانملا ٌريغ ةقفشلا ٌرهظت
 . .جوزلا َنِم ٌريصقتلا ناك ولو « اهِتنب نع َعِفادُت ال نأ ملل

 . هيزاج ىلإ مضنت نأ اهل يغبني لب
 ادا .عافدلا ٍدراوم دحأف ؛ بألا لعفي نأ 557

 ركفتو ةلقتسم ةايح شيعب اهل حمسي ال هثكل ٠ تنبلا نع ٌعافد انه وهف « دروملا

 ةميرج هذهو . اهل ةعبات اهلعجتو لوقت ام اهتنبا مألا ملعتف « ةلقتسم ةروصب

 يدؤت امهئيب ةّدوملل ٍةفينع ٍتابرض هيجوت ىلإف الإو « يتالطلا ىلإ ٌرجت دق ةنايخو
 . فرنسا ريمتت ىلإ

 ةيداملا هّتاجايتحا هيلع رفونو « ًةيمالسإ ةيبرت اننبا يّبرن نأ انيلع نحنو
 اهاضري يتلا تافصلا قلو نط عملا تلقوا ةيطانعلاو ةيونعملاو
 ًادبيل « هٌجيوزت هيدلاو ٌبجاوف « جاوزلا ّنِس غلبو « ّدشرلا غلب اذإف « ٌُمالسإلا
 . ةلقتسم ةايح

 اهّديلو ةجاجدلا كرتت املثم - هيوؤش يف لحخدتلا نع ٍناعنتمي اهدنعو
 اهّلحم ريغ يف هيلع ةقفش نايدبي الو - هسفن ىلع ٌدامِتعالا عيطتسي امدعب هنأشو

 . ههاجت

 ول ىتح . ةجوزلا بناج ُداخُنا امهيلعف , هتجوز نيبو هنيب عازن عقو اذإو
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 ىلإ اهاهّبنيو « اهل َمزاللا ّمصنلا اهّجوي نأ امهيلع عبطلابو  اهنم ٌريصقتلا ناك
 . امهِدلَو ىلع ال اهيلع اقفشيو حيحصلا فقوملا اهاملعيو « اهريصقت نمكم

 اها دشتي نأ امو اوف < للاب ذايقلاو ءرانلا' قاع عيزنبلا تبع قمار دخلو
 . « ةدمعلا : لّماعت ّلثم عازنلا اذه عم الماعتيو

 . امهنبا نع ناعفادي ًانايحأ ءابآلاو ًاصوصخخ تاهمألا َّنإف . فسألا عمو

 . ةلقتسم ًةايح شيعي هناعدي الو هنوؤش يف نالدتيو

 ؛ ىضرت يكل « قالطلاب ُهُنرمأ ول ىتح هثوقت ام ّلك ذفني نأ ديرت ُمألاف
 رمديو « ٍةدوملاب ٌرْضِ طخ اذهو هل ًاعباتو ًامداخ َنوكي نأ نبالا نم ُديري ُبآلاو
 , هيف ةليدش تافالتخا والا

  ًادج ميظع اهمثإف ةميمنلا ىلإ هللا حمس ال ٌتالخدتلا هذه تدأ اذإو

 ْمُهلَق اوُبوعي ملم ٍتاَنيْؤُمْلآو َنينِْؤُمْلا اوف َنيَِّلا نإ 9 : - ىلاعت  لوقب
 . #22 ٍقيِرَحْلا ُباَذَع ْمُهَلَو َمَْهَج ُباَذَع

 ايندلا يف هيتأي امهذحأ : ميلأ 0 باذعلا نم نالكش ةنتفلا ريثملف

 ملعت ن | اهينك لع ف ربثت يتلا ملا ىلع نأ ىنعمب « اهراثأ يتلا ةنتفلا هُقوطَت
 نيك ىلا ةنجورلا ةدلاو ناشي نآرقلا هدكؤي اذهو : ًاقيأ اهتنبا ىلع راثتَس نتف نأ

 . اهتنبا جوز لع ًةنتف

 . مّهج يف ةنتفلا ران هقوطتس ذإ ةمايقلا مويوه يناثلا باذعلاو

 : لوقيف « ٍةنتفلا عم ٌدشأ ةروصب ميركلا ٌنآرقلا ٌلماعتي ٌرخآ ٍناكم يفو
 . #29 لْثقْلا َنِم ُدَمَأ هَتفْلاَو »

 وأ سفن ِرِئْقِب اسُفن َلَقَق نم » : لب ليلق لتقلا ٌبنذ نأ اوروصتت الو

 )١( جوربلا ةروس / ٠١ .
 ةرقبلا ةروس (؟) / ١9١ .

 اكمل



 ةنتفلا ةراثإ مَن هيلعو , 204 ًاعيِمج سانا َلَ منَ ٍضْرألا يف ٍداَسَف

 مامإلا ىلإ ءا كصوت نأ ىوري ؛« .لتقلا لإ نم دس نيجوزلا نيب ةرودكلاو

 مرا هرعت ب ةقيير ار 1 نيب اقر دق ناتو مالنا هيلع نيبحلا

 هعطقو نيصخش لتقب همايق مثإ نم مظعأ لمعلا اذه مثإ نإ ( مالسلا هيلع)

 . «"0امهيندب نم امهجارخإو امهقورعل

 نماكفا ةيودنكلاو ءانضننلا كيو ةعينفلا نأ انل ني طيرعلا ةناوزلا هده

 ىتح صخشلا عيطقت هنم ٌمظعأو ٌميظع لتقلا ُمّنِإف . بيذعتلاب نرتقملا لتقلا

 . :بيذعتلاب لثقلا نرقيف + تومي

 ةراثإ نأ اوملعاو « شحوتم بلك ٍةروصب ةمايقلا موي نهظي كلذ لعفي ْنَمو

 هللا اذه ْنِم ْمَظْع ءارتفالاو ةميمتلاو ع ةقرقلا

 يقرا و و ا يشل انما نحن لنك است اعر

 نهتنسلاب ٍتاماهّتالا هيجوتو ِءارتفالاو ةميمنلاو اهِنوؤش يف لدتا .لاكشأب

 . ةجورلل ةحراجلا

 ةباصإ ٍةبيصم يف كلذل لوألا رثألا رهظي اهجوز نيع نم تطقس اذإف

 « ٍتنأ كبنبال شيع اهدعب بيطي الف ٠ ةيسفنلا ,نضاومألاو كقعلاب ةالوألا

 يف منهج باذع يلمحتت نأ ِكيلع نأ ىلإ ةفاضإ كذب ًاضيأ ِتن :أ نيلتبتسو

 ..ةرخآلا

 ريغ يف لخدتلا جئاتن نم يه ٌةحراجلا ٌتاملكلاو ٌناتهبلاو ٌةميمنلاو

 . ةعقاوتت

 اهرهِص عضوب ريقفلا اهرهصل اهربيعت ّدح لهجلا اهب غلبي مألا ىرن انايحأ

 . ”؟ / ةدئاملا ةروس (؟)

 انيديأ نيب يتلا رداصملا يف ةياورلا نتم ىلع رثعن مل 2(

 احلل



 . حيبقلا اهّلمع اهفلخي يتلا راثآلاب ٌركفت الو . نّيدتملا ّىرثلا

 ًاديدج هنوكل اذه هرهِص نيب لماعتلا يف زّبمُي بألا ًانايحأ ئرن امك

 . ًاميدق هنوكل رخآلا هرهصو

 ىلع تافرصتلا هذه اهكرتت يتلا راثآلا ءوس ةدش ناملعي ال امهو

 . !! امهتنبا

 ًاحورج ثدحت اهتتنك ىلع ًةحراج ِتاملك جوزلا ةدلاو قلطت ًانايحأو
 . لوادتملا لثملا لوقي امك ٍدحللا ىلإ اهُمزالت اهيدل ةقيمع

 ٌبِراَقع ٍةئيهب ةمايقلا ٌموي لثمتت اهنإف « ةعساللا ٍتاملكلا اوبنتجا

 5 57 3 3 41 5- ٍآ

 ا اهتنك ىلع ةحراج تاملك قلطت نأ جوزلا مأ ىلع راع

 نأ اهّبجاو نأ نيح يف اهرهص اهتاملكب ةيويند رومأ لجأ نم غدلت نأ ةجوزلا

 يدلاو ْعُم ةيئادع ريفدف لاعفناب لمماعتي نأ رفعلا حيبقو ٠ اهدلو نم رثكأ هبحت

 .بدال) درسا لوا رييابوت را د ضربا رس ياعم

 . !؟ لتاقلا ردعلا عم هلماعت امهعم لماعتي اذاملو

 ٍةقيرطلو رهصلا اذهل ًاسْعَت !؟ ًاعضاوتم ُهامّدق يذلا جاوزلا زاهج لجأ نمأ

 . هريكفت

 يهف  اهندلاو دوت املثم اهتامح دوت نأ بجي يتلا - ةئكلل ًاحيبق سبلأ

 8 امك !؟ اهتامح يداعت نأ اهل هتمدقف ءربك ىتح اهّبوز اهل تّبر يتلا

 اذه ٍةيبرت يف قاشملا لمحت يذلا وهف . اهّدِلاو دوت املثم اهجوز َدِلاو دوت نأ

 ٍةحراج ِتاملكب هعسلت نأ اهب ردجي لهف ء اهل ًاجوز هّمّدقو ١ ربك ىتح ٍدلولا

 . !؟ هارت نأ قيطت الو برقعلا تاعسل نم نشأ

 اهنم بلطو « ٍةجاجد شع يف هّسأر لخدأ ًاريعب َّنِإ  لثملا يف  نولوقي
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 نم ُهَسأر جرخأ هّبيجت نأ لبقو 2 ٍسقطلا ٍةدوربل شعلا لصخدي نأب هل حامسلا

 هّلعفت اذه ٌلثمو . ٍةجاجدلل الو هيفنإ ال ًاجلم كرتي ملف همدهف « ٍةعرسب شعل

 ىلع ءاليتسالا ٌديِرَت ٍةَّيطْلسَت ورا ةيجوزلا تيب لخدت يفق: :٠ سئارعلا ضعب

 خم ئفاكتيأ تنذر ةرانجلل قتجا لع اذنهو + ةيدلارل يدل اناكم كرش الف. وإلا

 . ةيناسنإلا حورلا

 مُهنبب اميف لماعتلاب مهتاهمأو مهئاجاز تاجوزلاو جاوزألا يصوأ

 يف مكماقم 00 ) ايندلا يف هللا ةيحو لاحم مكتوُيب نوكت كلذبف 3 ةمحرلاب

 تارييعو فاننا فار اهيف مكلوق نيّلباقتم نوسلجت ةئجلا يف ةرخآلا

 . ًامالس ًامالس  تاثكو

 ال  ةحراج ٍتاملك ٌجوزلا هّبووأ ةيداملا ٍرومألا ببسب متفلتخا اذإ امأ
 وأ « هلق ببسب وأ يئيثأتلا زاهجلا اهكالتما مدع ببسب هدجوزل - لإ عمت

 لزنملا ةرادإو لمعلا هتعاطتسا مدعو هرقف ببسي اهرهص رعاشم ىلإ مالا تءاسأ

 ”اقللذ لذي هور كلف و م نيرخآلا ىنغب نب ةثريع وأ ؛ ةديج ٍةروصب

 ام لثم مكلاح نوكي ثيح ةمايقلا دعب منهج ىلإ ةرياساا اوملعاف

 , 004 اًهَتْحَأ ْتْنَعَل مآ ْتَلَحَد امّلُك »- : نآرقلا هفصي

 اهجوز ةدلاو ٌنعلت يهو هتدلاوو اهجبوز اهنعليف « منهج ٌةجوزلا لخدت

 لهأ نم ييتتْلَعَج يتلا ِتنأ : تيل رارقو انيك حلف لخدت اهتدلاوو

 ملهج يف نوعمتجي امدنع مهّنَأ يكحي ُنآرقلاف : اهلوق لشعب اهيجتف رانل
 لكل لاق# نآرقلا لوقيف «نيرخآلا ىلع ة ةبقاعلا هذه داس مهنم 1 يقلي

 ش منهج ىلإ رخآلا لاخدإ يف مهاس مكنم لكف 2374 ن نوملعت ال نكلو ٌفعض

 . 8 / فارعألا ةروس )2(

 . "78 / فارعألا ةروس (5)

 ضن



 . !؟انّيويب يف فلتخن اذامل

 . ةلِفتسم ٍةايح تاذو هيف ينوك ةديسلا اهتيأ نأب 00 يصوأ يننإ

 .حلاصلاو بسانملا ريغل يغصت الو ٌرَّذَحا ديسلا اهيأ « كلذ لثم ,جاوزألل لوقأو

 . ةلقتسم ًةايح ٌشَعو انو نكو كيّدِلاو مالك نم

 اهثدلاو عيطتست نلف « ةيفو ةجوزلا تناك اذإ « يما ثتادهبلل لوقو

 . اهريمدتو اهِتايح يف لخدتلا

 « مكنوؤش يف تا ريثأت . رخآلا .لاوقأل َناكو لالقتسالا متدقف اذإ اّمأ

 « يقالطلا ىلإٌرمألا يدوي دقو . ىلوألا مالا لنُم ةيجوزلا مكتايح تمدهنا دقف

 نم ٌريصقتلا ىرن اهسردل امدنعو ؛ اييلغ ثعلطا يقالطلا ٍِتالاح نم ريثكف

 ٍةقيرط قفو ىلع لماعتلا نم الدب مهف « ِءابآلا لهج نم وأ ةجوزلا و ٍةامحلا
 ادلاو عفاديو امهتنك نع جوزلا ادلاو عفادي نأ نمو « ةيحالصإلا ( ةدمعلا »

 ريغص ٌعازن عقو اذإ ء اهجوزو امهتنب َنيِب احلصي : يأ ؛ مهرهص نع وإلا
 . عازتلا جيجأت ىلإ نادمعي كلذ نِم ًالدب . امهنيب

 . نيجوزلا نيب رجاهتلاو مصاختلا يه ٍةحيبقلا .لامعألا ٌدحأو

 ؟ ةديسلا اهّنْيأ ّنيظاتغت نممف

 : !؟ جوزلا نارجه يغبني له

 ٍكْمَسَي ال ُهّنإِف . كيب يف يرّقف ؛ اهتايحو تيب نع لصفتت ال ةأرملا
 امهيلإ تءاجو اهتيب تكرت اذإ « امهتنبإ نإلقاعلا نادلاولا هلوقي ام اذه . ُهيَغ

 ىلإ ىذأ يذلا اهلاعفنا نم ٍراذٍتعاب هيلإ اهناعجريو اهتيب ىلإ عوجرلاب اهنارمأيف

 رهصلا ناكول ىتح « ةروصلا هذهب عازنلا يهتنيف « اهتيب ِكرت أطمخ اهباكترا
 . عجارتي هّلعجي هتجوز يدلاو نم فقوملا اذه لثم نإ . ًائيسم

 دلاو لعفي اذكهو اهيلع ّنِحَتو اهنع ٌمِفادُن اهئامح ٌةجوزلا ىرت امدنعو
 . ةثّيس تناك امهم اهّلاح حلصُيو ةدوملا اهيف ثعبنت نأ دكؤملا نمف اهجوز

 فلي



نا دعب ًابعتم مهدحأ عجري امدنع جاوزألا ضعب دجن
 ىلإ ىم يمويلا هلمع ءاهت

عتلا ليل ميركلا نارقلا كيري انيدع هل ٌنكس يه يتلا ةرسألاو تيبلا
 نع ب

 هتدهاش اذإف « قاشملا ةيادب كلذ نم ًالدب ىري هنكل هنكل « هتجوز ىلإ نكسيو هيسفن

 ةسوسو اهلك ٌثيداحأب هّئّرحت .سائخلا ٍساوسولا لثم هيلإ تسلج ًاديحو ُهتِجوز

حدقت نأ لثم « ةيلاتتم تاءارتفاو ةرمتسم ةبيغ يأ ةرمتسم
 اهنأي اهتبيَغ يف هّندلاو 

 . تيكو تيك تلاق

 كوز نأ اييكدسأ دبتف ؛ اديحت هتأر اذإ هدا ءيشلا سفن

 رقت ال اهُنأل « قاطُت ال (اهعم) ةايحلاف , 00

 . اهتيب يف

 اهون بحلا سنان 1 1و اتوب يف اايقت كينعلا ىضو

 . ابعتو

 . !؟ بنذلا اذه ةمظع نوفرعت لهف

 مظضو ايلا كن ازيك ( هلآو هيلع هللا لص ) مركألا لوسرلا بطخ

 ةكيطخلا يف هللا نع ْمظعأ ابرلا ني ّلجرلا هُبيصُي ٌمهردلا نإ و - : ناقن ناش

 . لجرلا اهيِْزي ةينز نيثالثو تِس نم

 . 20( ملسملا لجرلا ضرع ابّزلا ىندأ نإو

 تجرح  ةبوت نود هيرست ا] ياراذ « ريغص انزلا مِإ نأ اورّوصتت الو

 . اهنم نوثيغتسي نيذلا ٍرانلا ّلهأ اهنم ىذأتي ًةنتن ًةحئار مّنهج يف هتروع نم

 دشأ ابّرلا نم ٍدحاو ٍمهرد لكأف كلذ مغرو «”9ةينازلا لاح كلذكو

 : ا

 , ؟7”7” صا” ج تاداعسلا عماج )7

 لامعألا باقعو لامعألا باوث يف يورملا ريظن ةفيرشلا ثيداحألا نم ديدعلا يف كلذ درو (8)

 , ”١؟ ص قودصلا خيشلل
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 هللا ىلص ) ٌمركألا يبنلا دكؤي امك .ملسملا مرح كاهنلاو ٌةبيغلا ُهنم ٌدشأو

 ِكِتتك ةمرح يكهتنت نأ كلذ نم دشأ يأ « مّدقتملا ثيدحلا يف ( هلآو هيلع

 . اهيلع يرتفتو اهيباتغتو

 ةمايقلا يف سبحي هبكتري يذلا َّنَأ ُتاياورلا ٌركذت ْذِإ . ميظع ُناتهبلا من

 بهذي مث « ٍتئالخلا ٌباسح يهتني ىتح , ٍةنس َفلأ َنيسمخ مدو حيق يف
 . ©”منهج ىلإ مدلاو حيقلا نم لتلا اذهب

 ًاضعب مكضعب بتغي الو اوُسّمجت الو ميظعلا بنذلا اذه يف اوطقست الف

 . تاومحلاو تانكلا ةصاخ

 اهبايغ يف اهتنك ةبيقح .حتفب اهيايق ٌّدح ىلإ ًانايحأ ٍةامحلاب ٌثبخلا لصيو

 . هب اهرهشت اعيش دجت اهّلع

 ا ا لا

 نِمْؤي او هناسلب َنمآ ْنَم رشعم اي 0 : الئاق اهتويب يف قتاوعلا ٌعمس أ ىتح

 تول ني ل يتلا م هبلقب

 مدمر كرش لاقل شتا رع أ
 را

 000 ا

 باقعلا وه اذهو « كدتبا هل ضّرَمُنس لمعلا اذه نأ يملعاف ٠ اهتبيقح

 .ميحجلا ران لمحتف 2 ٌيورخألا باقعلا ةاجت َنيِلَعْفَتَس اذام نكلو « يويندلا

 . ؟ ديدش ربقلا تاذعو بعص

 نيب ىتح ؛ ٍسسجتلا نم ٍةبيرغو ةبيجع لاكشأب هرسوش نقعبلاو

 ليغ ديف « جوزلا ةبيقح شيتفت بانتجاب ٍتاجوزلا ني اذلو . نيجوزلا

 ١ هردصم مدقت 0(

 1 ةديدع ىرخأ رداصمو ١ ج يفاكلا لوصأ يف هنم بيرقو 77؟ ص ١ ج تاداعسلا عماج 2(

 ضل



 . انايحأ ٌدِهاشن امك قالطلا ىلإ يدؤي دقو « ةقرسو ٌحيبقو ءّيس
 هامه ص < » رب ٍِع

 . اهيلع سسجتت الو اهبالودو كّتجوز ةبيقح شتفت ال جوزلا اهيا اي

 « اهسرع زاهج ةعيبط ةفرعم لجأ نم ةجوزلا اتم يشتفت ال ةامحلا اهتيأ
 . ؟ هب كئأش امف

 ِكترخآ ٍرمأب ريكفتلا ِتنأ ِكيلعو . اهب ٌقّلعَتم هُّعضو ناك امهموهف
 ع ف 8 ع 2

 سيلو . قمحا لمع ٍةنكلا عاتم ىلع سسجتلاو «ربقلا ةفاح ىلع كمدقف

 نع ردص ٌءاوس ةرطخ بقاوع عبتتسي دقو ٌميظع هُبنذو « ًايناسنإ الو ًايمالسإ المع

 . جوزلا نعوأ ةجوزلا

 ِءابآلا َنِموجرأ امك ؛ ٍضعب ئلع مكضعب َسّسجتي ال نأ مكوجرأ اذلو

 يعل نوفق مهكرتو )2 تانبلاو ٍءانبألا ٍنوؤش يف ,لخدتلا تانتجا ِتاهمألا

 ءىطاخخ لمع اهلحم ريغ يف ةقفشلاو
 00 ع 0 7 ع ,

 . اهتمادتساو اهتفعاضم نم الذب اهوحلصاف « ءاطخألا صعب تعقو اذإو

 . كيلو ةحلصم ىلع صرحلا يف عافينالا نم ًالدب كيلع ةدلاولا اهتيأو

 . كتبقاع نسُحو كترخآ ىلع يصرحت نأ كيلع

 فك



 عساتلا لصفلا

 اهجوزل ةأرملا ةعاط

 ةيمكاحو يلئاعلا تيبلا ©
 نوناقلا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 اهجوزل ةأرملا ةعاط
 ةأرملا ةعاطف « ةرسأألا يف ةعاطلا ةيضق نع وه انثحب نم عساتلا لصفلا

 داقف هيالكل غصت ملو لعفت مل نإو « ةيناسنإلا ةعيبطسا هيضتقت رصأ اهجوزل
 . ةعيبطلا هله ٌفِلاخي ام تبكترا

 نيلماعلا ددع ناك ول ىتح . سيئر ىلإ ُجاتحت ٍةسسْؤم ّلك نأ نوملعتو
 هنود نس اهرزبأ رهست هاف «صاخمما اقامثرأ ةعبس اهيف

 ,سفنلا ءاملع اهفصي امبسح ةريغص ٌةلود يهف « ًرئاد تسيل ةرسلا

 اهنم ّلك جاتحت يتلا ةريغصلا ,لودلا هذه نم ٌلكشتت ةريبكلا ةلودلاو يعامتجالا

 . سيئرل

 « ةصاخ ٍةرسألا سيئروه لجرلا َّنإ : ةجوزلل لوقت ةرطفلاو ةعيبطلاو
 ةسائر ةيلوؤس ٌميركلا نآرقلا لكَ اذهلو , هيلع عقت ةرسألاو ٍةجوزلا ةقفن نإ

 ىلع َنوُماَوَق َلاَجّرلا 9 : ىلاعت - لوقي « كلذ لع ىلإ راشأو ؛ هيلإ ةرسألا
 . 204 ْمِهِلاَومأ ْنِ , اوُقُقنأ امِيَو رغب ىلع موضقي نا لق اهبوانلا

 . اهتاقفن ريفوت رمأ لفكتيو لقعتم ٌدوجو هّنأل . لجرلل ٌقح ٍةرسألا ٌةسائرف

 ةجوزلا ٍةرسألا دارفأ رمأت امدنع ٍةرطفلا عم ةمجسنم ةميركلا ةبآلاف

 )١( ءاسنلا ةروس / 4" ,
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 يتلا ةرئادلا .لاحك ةرسألا لاح حبصي اولعفي مل نإف . جوزلا ةعاطب ٌلافطألاو
 . ةيصخشلا مهئارآ قفو ىلع اهدارفأ ضعب كرحتي

 ةرئادلا سيئر ٍنواعم لاح اهّلاح نوكي اهجوز مالك ةجوزلا عمست مل نإو
 . يصخشلا هيأر قفو ىلع فرصتيو « هّسيئر يصعي يذلا

 الف « اهنوؤش رييست ,لاحملا نيف « راهنت ةرئادلا وهذه لثم نأ حضاوو

 . عازنلا ىوس اهيف دجت

 را بئاصملا تلح ؛ اهجرز سورا كارلا

 رارقتساو ًماجسنالا اودارأ اذإف , هيلع ُدالوألا دّرمت اذإ ثدحي ام اذهر
 . هقح اذهو بألا ٌةعاط مهيلع بجو . ةرسألا عضو

 . اهيف هّبعاط ًاضيأ ةجوزلا ئىلعو ةيسنجلا ةيضقلا وه جوزلل يناثلا قحلا
 جوزلا نع طقسي  ءاهقلا كلذ ئلع عمجُي امك  ةزشان يهف « ٌلعفت مل ْنِإف
 . سبلملاو لكأملاو نكسملا ريفوت يف اهقح

 ثيداحألا تدرو امك ةّدح رثكأ ِةغلب عوضوملا اذه نع ثّدحتي نآرقلاو

 رمان كفا ردي زك ةعوشلا نداسوو تحاشم نق وع نساقملا كوب فيرقلا
 ىلع عوزسلا له اس٠ تاس (اينلار يلع[ ىموتقا لوسر نإ
 . ؟ ةأرملا

 الإ ًاقيش يطعت الو « ٍبَنَق ىلع تناك نإو « هتجاح ىلإ هَييجّن نأ لاق

 . رجآلا هلو ُرْرِولا اهيلعف « ٌتلعف نإ « ِهِنْذإِب

 . طخاس اهيلعوهو هليل تيبت الو

 ,297000. معلا لاق ؟ ًاملاظ ناك نإو هللا ٌلوسر اي : تلاق

 . 5١ ص 7 ج يفاكلا عورف نع القن ١١7 ص ١5 ج ةعيشلا لئاسو (؟)

 فم



 نآرقلا ربتعي اذل )2 َمضاوتلا اهُئعيبط اهيلع ُبِجوُت ةيفطاغع ة ٍةأرملا ٍنوكلو

 طّلست الف اهجوزل عضاوتلا نيتلصخب ىلحتت يتلا يه ةحلاصلا ةأرملا ميركلا
 هلامتكا يف ٌدحاو اهباجحف « نلعلاو ٌرسلا يف ةفعلا اهمازتلا ةيناثلاو هيلع اهئاسل
 ا نم مراحملا ٍريغو ٍءابرغلا ًَءازإ | عراشلا يفو ةسردملا يف

 كاست وجت ةنلاقتماو َلحملا لاقبو مهلاشمأو هلاخو هّمعو اهجوز

 . 224 هللا ظِفَح اَمِب ٍبْيَغْلَل تاظناَح ٌتاَئِناَق تاَحِلاَّصلاَف »

 . ةّيسنجلا ٍةقالعلا رمأ يف ةّصاخ اهجوز عيطت نأ ٍةأرملا ىلعو

 كلذ لثم لعفي نأ لجرلا ىلع َّنَأ وه انه ِهيلإ تافتلالاب ٌريدجلا رمألاو
  ًانواعُم ةرئادلا_سيئرل َّنأ املثم هتنواعم يهف . هتجوز مالكل يغصي نأ ىنعمب
 متهيو كلذ لعفي نأ سيئرلا ىلع هييئر مالكل عمتسي نأ نواعملا ىلع املثمو

 : هنواعم مالكب

 نأ هيلع نكلو , لجرلا قتاع ىلع عقي ِتارارقلا ًداختا نإف عبطلابو

 . هب لمع ًاحيحص اهُيأر ناك نِإف , رومألا اهيلع ضرعيو اهٌرِواشُي

 ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأ نع ٌّيورم ٌروهشم فيرش ثيدح كانه
 ٌنُمرواشو ١ : ( مالسلا هيلع ) هلوق وهو ٍةئيس ةروصب لاجرلا ُهرَسفُ
 . « ٌنهوفِلاخو

 اهُيأر ناك ولو اهنفلاخم مث « ٍةأرملا ةرواشمب رمأيف « ًاوغل لوقي ( مالسلا هيلع )
 نأ هيلع ْنأ وهو « هانلق ام وه لب « ثيدحلا ىنعم سيل اذه َّنَأ حضاوف ٠ ًاّقح

 . اهمالك عمتسي نأ هيلعف « هب لمع الوقعم ناك ّنِإف « اهيأرب ٌمتهيو , اهريشتسي

 نع فلتخي ال نينمؤملا ريم وفود كاريه هيلعك 3ا هتلاا

 0 / ءاسنلا ةروس ةفز

 فحل



 ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا يبنلا رمأي يذلا ينآرقلا باطخلاو ٍنآرقلا

 . اهمارتحاو نيملسملا ٍءارآب مامتهالاب

 ُلَكَوَتف َتْمَرَع اَذإَف ِرْمأْلا يف ْمُهُرِواَشَو »- : هُقح وهف « رارقلا ذاخُنا امأ
 , #29 هللا ىَلَع

 . اهنع ٌضرعأ لاو « اهب لمع ةديدس تناك نإف ء مهتارآ عمتسي وهف

 جوزلا رصأي وهف « فيرشلا ثيدحلا ىنعم هّسفن وهو « ةيآلا ىنعم اذه

 ةنواعم يهف , رومألا ٍتايرجم يف اهكارشإو اهتيصخش .مارتحاو هتجوز ةرواشمب
 . جوزلاو ٍتيبلا نوؤش ىلع ٌةعِلَطم نوكت نأ بجيف « هِتلود ةريزوو هل

 +: لارقلا قه لحنا اهيعيس نيل اهناز نأ قارااذإ لعأ

 مركألا يبنلا ّنِإ لب ؛ ةميركلا ٍةيآلاو ثيدحلا نم لك ىنعموه اذهو
 دلولا )- : كوشك دإ ءرابكلا ٍدالوألا ةراشتسا ىلع تح ( هلآو هيلع هللا ىَلص )

 . 600( َنينِس َعْبَس ريزوو نين ٌعْبَس ٌلبعو َنيِنس َعِبَس ٌدْيَس

 ةيرحلاب هتطاحإ ىنعمب . ىلوألا ةعبسلا ماوعألا يف هتعاط يغبنتف
 نأ 0 « ةيناثلا عبسلا يف لامعألا هّميلعت مث « عاطتسملا ٍرادقملاب 00

 ىلع  ىثنأ وأ ًاركذ  ربكي ال يكل « ًالاَعف ًاصخش هنم اوعنصيل لمعلل هوعف
 د

 « هيأر نم ديفتسن نأ انيلعف « ًاَباش حبصأو « ةثلاثلا ٌعبسلا غلب اذإ امأ
 ينعم باجعإلل ريثملا فيرشلا ثيدحلا اذهلو « ٍرومألا تايرجم يف هكرشنف
 . سفنلا ٍءاملع ٌدنع ريبك

 اهيل نأ نعت انيلطقا.:ةيوقا ةعاطتملا صخب اذالوأ متمقي نأ انذرأ اذإ

 . ١69 / نارمع لآ ةروس (:)
 . ال مقر ثيدحلا ١و6 ص /6 ج ةعيشلا لئاسو 0١

 انف



 اهتنبال اهحنمت يتلا يه ّمألاو « هِنبال اهُحنمي يذلا وه ُبآلاف « مهل

 وأ ةعبرألا اوغلب نيذلا نم  ًاثانإو ًاروكذ  ٍدالوألا ىلع يطّلستلا لماعتلاف
 : ًادج ءىطاخو ءىطاخ ٌلمعوه مهيلع ٍضْرَفلا ةسراممو ًاماع رشع ةسمخلا
 نإ هللاب ُكِرْشُن ل ّيَب اَي ُهْطِمي َوُهَو هدنال ناقل َلاَق ْذِإَو ط : - ىلاعت - لوقي
 1 004 ٌميِظَع ْملْظَل َكْرَشلا

 , ًاريثك ةمهم ًارومأ انملعي 4 هظعي وه و 4 ّينب اي » يتملك ٌمادختساف
 حور عدو « ٍةّبحم تاملكب ةبِطاخو ٍةفأرب ٌكِدلو عم ْتَّدحت ُبأآلا اهيأ : لوقي وهف
 ُمَلُظَل ٌكْرَشلا نإ هللب ُكِرْشُت ال 9 :  هل لقو قطنملا ةغلب ُهعم ثّدحتو « ٍطْلستلا
 . 4 ميظع

 «ٍرومألا تايرجم قئاقح ىلع هُعِلطأو لوقت ام ىلع ةلدألا هل ْمدقف
 .لالمخ نم ٍنانحلاو ٍةفأرلل ٍةجاحلا ةزيرغ عبشتو ُهتّيصخش ُرّزعتو ٌمرتحت كلذبف
 . هل كِتبطاخم يف ئّلجتت ينلا ةمحرلا

 ةنيكسلا هيف ٍناثعبي هيلع كيأر كضرف مدعو ةّلدألا كميدقت نأ امك

 . ةيصخشلا ّيوق هنالعجيف « ّيسفنلا رارقتسالاو

 . ©”مهيارتحاو ٍدالوألاو ةجوزلاب ٍتفرلاب ٌةفيرشلا ٌثيداحألا انرُمأت كلذلو
 نولقعي ال مهنم ٌدحأ انلفحم يف نوكي ال نأ وجرأ  جاوزألا ضعب

 يه امو لعفي اذام هتجوز الو ُهُدالوأ ملعي الف ٠ لماكلاب نورّبجتم مهنكل ؛ ًائيش

 . اهيف اهفرصي يتلا ٌدراوملا يه امو .لاومألاب ينأي نيأ نمو هتنهم

 عمر بجتب لماعتيل ءافاس عجرتو اجاب بهذي لأ وه هتوملعي اهّلكو

 . "١1 / نامقل ةروس (5)
 نم باوبألا نم ديدعلا يف اهدجت لاجملا اذه يف ةدراولا ةفيرشلا ثيداحألا نم ديدعلا كانه (9/)

 . ةعيشلا لئاسو ةعوسوم نم رشع سماخللاو رشع عبارلا نيدلجملا

 اففنا



 ةنواتغمو ةرسالا ةريزو نيف« ةجيورلا يأر ٌمارتحا بجي نيح يف ؛ ,هلايع

 . هنواعم لهاجتي نأ سيئرلل نكمي الو « اهسيئر

 هل بيجتستو « هلوقل عوضخب يغصتو اهّبوز ٌميطت نأ ةأرملا ىلع امك

 . هبلق ىلإ ذوفنلا عيطتست يكل « لوقلا ٍدرجمب سيلو  لعفلاب
 . هتدوم ززعت هلوقل لوبقلا ةملك سفنف

 ةرملا فسر ىدنلا نآرفلا كوس كيع [نناكو داس كلج اذإو
 . « تاتئاق تاحلاصلاف » :  اهجوزل ةعضاخ اهّنأِب ةحلاصلا

 ٌرطضت ال يكل . َعرشلا فِلاَخُي امب اهرمأي ال نأ جوزلا ىلع بجي امك
 . هلوق ضفرل

 نأ اهب موقي نأ بجي يتلا هيلعو أرملا قوقح نمض جوزلا ىلع عبطلابو

 . ةرسآلا ٍنوؤش يف دالوألا كلذكو « اهكرشي

 ٌناسننإلا ٌدارأ اذإ - : لوقي يذلا يسفنلا ملاعلا كلذ ةلرقم ةدج يا مكر
 عت سلب نأ هيتار ملتي امدنع هيلعف ( هيف عازنلا عوقو مدعو هتي هتيبل ءودهلا

 : ناحل راع يعسا لطلا قويا كف طم ادم دج درا كل
 . ةبسانملا ريغ تابلطلا اوبنتجيف

 كقافنإ ناك اذإ ٌليخسب كروصتتس اهنإف . كلخد ٌلهجت ةجوزلا تناك اذإف
 .. ادؤدحف

 يأرب ًالصأ متهت ال ًادبتسم تنك اذإف ؛ةدوصلا ريمدت آدمي انه نمو
 ٌدادبتسالا اذهو ةيصخش كتجوزل أل « ةذوملا ُرْمَذُي كدادبتسا ّنإف , كتجوز
 ةئيس ةجوزلا حسبصت ن [ يف ةبرضلا راثآ ُلّرَأ ٌرهظَيو , اهتيصخشل ةبرض ُهجوُي

 ىلإ لصت اهتّيصخش تدقف اذإ اهنأ دشألاو رطخألاو لماعللا ةنشخو قالخألا
 ًاروكذ  مكدالوأ اوُبَر نأ ةصاخ تاهّمألاو ةابآلا يصوأ اذل . ًادج ةرطخ َقِلازم
 . ةيوق ةيصخش مهُحنمت ٍةروصب - انانإو

 فق



 تقحسنا اذإو . ةيصخشلا قحس ينعت ٌةناهإلاف ؛ مهتناهإ اوبنتجاف
3 3 

 . ةدحاو ةبحم ٍةملكب طقست نأ نكمملا نم حبصأ تنبلا ةيصخش

 7 2 5 0 مز 5 0

 . ةميرج ِةيَأ باكترال ًادتسُم حبْصأ ٌباشلا ٌةيصخش تقحسلا اذإو

 يف اهكارشثإو ةأرملا ِءارآل لجرلا ٌحامتسا ُنوكي مّدقت ام ىلع ًءانبو

 . هل يعيبط ٌقح هل اهّتَعاط َّنأ املثم ةأرملل ًاّيعيبط اّقح رومآلا تايرجم

 . يعطق قحوه يمالسإلا هقِفلا يف جوزلل يناثلا ّنحلا نأ امك

 . لواكلاب يدوي نأ ةّيسنجلا ةزيرغلاب ًطبتري اميف يح لياقملا يف ةجوزللو

 . اهقح دوي ملو « ًاملظ بكترا دقف « ِهّيف نواهتو « هيلع ًارداق ناك اذإو

َذه لشم لجرلا ىلع ةأرملل نأ دّكْؤُي ةفيرشلا ثيداحألا نِم ٌريثكلاو
 ٍني

 ش . ©اهيلع ُهَل نيذّللا نيّقحلا

 : نوناقلا ةيمكاحو ىلئاعلا ثيبلا

 ميشا ب
 رهشلا نم ) ةريخألا مايألا هذه اا يذلا ىئاجرو

 ( كرابملا

 ةيمكاحل ٍتيبلا ٌعاضخإ نكمملا ريغ نم نب ارعنتقي نأوهو ةصاخ جاوزأللو

 0 » : مل .- ٠ ٠

 . ةرسالا قّرمت ىلإ يذؤي وهف « ام ٍنوناق

 ةقفشلا حورو ٍةَدوملاو ةنسحلا ةبحصلا ةيمكاحب هترادإ ٌبجت لب

تيبلا مكحي نأ بجي يذلاو )2 ةلدابتملا
 هلوقي ام نومضم وه يلئاعلا 

 : رعاشلا

 ابنأ ؟ىليل نقو 1 لنيل نإ نجف

 00 يف ةدحاو حير انالكف

 نمض ( عباسلا لصفلا ) رشع ةعباسلا ةرضاحملا شماوه يف كلذ رداصم ىلإ ةراشإلا تمدقت (4)

 . . ةيسنجلا تاجاحلا نع ثيدحلا

 ريغ يهو ةيسرافلاب ةنودملا نونجملاو ىليل ةمحلم نمض ةيسرافلاب رعش تيب لوح ةيرثن ةمجرت (9)

 إو يهف ةروهشملا ةيبرعلا ةروطسألا
 اهراعشأو اهصصقو اهلاثمأ نكل اهزومر تراعتسا دق تناك

 . ةيسرافلا ةثيبلا اهبلغأ يف بسانت

 فم



 ريش سس

 رقأ ًالثمف « هرمد تيبلا ةيمكاح ( ةفاج ةيفرحب ) نوناقلا ردصت اذإف

 ّدخأ اهيلع بجوأو ٠ هتيب نم جورخلا نم هتجوز عنم ٌّقح لجرلل مالسإلا
 . هنم جورخلاب ِنذإلا

 تيب ةرايزل ٍباهَّذلا نم اهعنميف ٠ .لماكلاب اذه هّح ٌلهتسي نأ دار اذإف
 نأ عقوتملا نم َنِإف ؛ « ِتيبلا يف ءاقبلا اهيلع بجويو « ناريجلا تيب وأ اهدلاو
 . ةيفانملا لامعألا نِم ريثكلا ىلإ يه دمعت

 ٌباوبألا اهيلع كُتالغإ اهلعف نم اهعئمي الف « ةّفجلل ًةدقاف تناك اذإف
 هذه لثمب « , ةبيطلا ةبحصلاو ( ٍةّدوملاب ) اهنيصحت نكمملا نم نكلو « ةعبسلا

 ار ف و عا رار ا
 اهلعلو « ّيفتاه لاصتا وأ ةيعمج ةضيرع وأ ٍةلاسر ٍةئم ٍسمخ نم رثكأ يندرو

 تاالاصتا ٍةسمخ نم رثكأ ّقلتأ ملو اهنم ٍةئملاب ٍدحاو نم رثكأ ًاضارتعا ٌنمضتت مل

 "ادد

 0 0 ءيشلا 3 حضوُيو

 . قالخألاو قدصلاو ةبيطلا ةيحصلاو ثيداحألاو تارضاحملا هذه

 . نانحب اهعم ثَّدحتتنو « ةجوزلا ِءارآب متهن نأ انيلعف

 ةأرملا هتلباقو « ٍنوناقلا عم ( ةيفرح ٍةروصب ) َلُماعتلا لجرلا دارأ اذإو

 ةمداخب هتبلاطو )0 رلزنملا ر لامعأب اهمايقو هنبأ اهعاضرإ ةرجأب هتبلاطو ليلا

 َكَقح َّنإ : هل لوقت او كلذب وه ٌموقي أب هتبلاط وأ . لزنملا لامعا موقتو اهئيجت

 كيلعو « هريغب كل موق نل اذلو « ( ةّيسنجلا ةقالعلا ) حاكتلا رمأ يف وه يلع

 ىلإ لّوحتيس تيبلا اذه نأ حضاولا نمف « ًاَّمح كِلذ لشم َتَدَحول
2 

 فلل



 لق يف ٌقالطلا عقول , ةروصلا هذه قفو ىلع العف ةجوزلا تلماعت ولو

 . مايأ ةرشع نمي

 َعفترال ( ٍةّيفرحلا ) ةّبنوناقلا ةروصلا كلت يتفو ىلع جوزلا لمدتاذإب
 . مايآ ٍةَرْشَع نم ّلقأ دعب ةجوزلا ٌةثاغتساو ُحارُص

 يف ةينوناقلا ٍةروصلا هذه يتفو ىلع ةنكمم ريغ ةاميحلا نأ حضاوف
 . لماعتلا

 دكؤي لب « ًافاج نوكي نأ ضفري هنكلو « نوناقلا حدمي ميركلا نآرقلا

 , #20 ٍناَسْحِإلاو لْدَعْلآِب ماي هللا ّنِإ >- : ٍناسحإلاب هنارتقا ٌبوجو

 . ةدومب ْنِكل , اهجوزل لماكلاب ٌةعيطم ةأرملا لعجي يذلا اذهف

 لماعتي ال ًاميحر ّلجرلا ٌلعجي يذلا وه ( ٌناسحإلاو ُلدعلا ) اذهو

 . هلايع عم ٍفافجب

 نب ٌريثكلا ٌفرعأ انو هّدحو ٌفاجلا ٍنوناقلاب هقيقحت نكمي ال ام اذهو
 . ةياغلل ةئيس جئاتن ىلإ اولصوف « ٌفاجلا ٌينوناقلا ٌلماعتلا اذه اومزتا نيذلا

 ريغ ةروصب هارُص ٌعفترا ةجوزلا ةءالُم نم ريغص بئاج لحنا اذإ اذإ ًالثمف
 , ةيناشلاو ىلوألا ٍةرملا يف ,خارصلا اذه نع تكست نأ نكمملا نمو .ةقئال

 اههجو نع فشكتو اهتءالم حتف ىلإ ُدعب اميف اهب يّدؤي دق لماعتلا اذه نكلو
 هب مامتهالا مدع ُدّمعتتو « هروضح يف اهباجح يف غلابت يهف . ًادْمَع اهنتافمو

 سولجلا وأ هيأ روضح يف ِثدحتلا نع  ٍةَفاج ٍةروصب - اهاهني ًانايحأو
 دقو « ٍةريطخ دِسافم ىلإ لماعتلا اذه يدؤيف « ءابرقألا روضح يف ةدئاملا ىلع

 5” / لحنلا ةروس 2(

 ففي



 . هنع ًةجتان ًةعيظف تاعازن اندهاش

 ةلاح كلذب ثعبتف  فافجب اهجوز عم ةأرملا ٌلّماعتت لباقملا يفو

 ةلاحلا هذه جوزلا يف تخشرت اذإف « ٍدادبتسالل نولايم لاجرلاو هيدل رجضلا

 مكّتويُب ءاوجأ اولعجت نأ  ءاجرب  مكيِصوأف « ٍةسئاب ٍةشيعم ىلإ ًةجوزلا ِتداق
 . ةضورفملا ِتايكولسلاو ٍنوناقلا لامعإب ٌسيلو « ٍةّدوملاب ًةمعفم

 َدّدْشي نأ جوزلل يغبني ال نكل « ٌبولطم باجحلاو ِةّمِعلاب ٍةأرملا ٌمازتلاف

 وأ تببلا هيلا ٌجاتحي ام عايتبالولو ًالصأ جورخلا نم اهعنم ٍةجرد ىلإ اهيلع

 . اهتراجوأ اهيبأ تيب ةرايز

 . !؟ اهدلاو ٍةرايز نع ٌعانِتمالا اهنكمي لهف

 ةئيس جوزلا ٌةقالع ثناكولو . كلذ اهنكمي ال

 . ٍءاقشلابو ةّيسفنلا ٍدَقْعلاِب ُهَلايعو جوزلا بيصي نيدلاولا

 . ٌكيلع لعفلا ُةَدر تّدتشا ةرخصلا ىلع كِطوسب ٌبرضلا َتدّدش امّلكو

 ةروطتخو ٍلعفلا هدر تّدتشا هتجوز ىلع طغضلا جوزلا دكش امّلكو

 . تاعبتلا

2 

 ٌنارجهف )0 هيدِلاو عم ةئيس

 بجي « ٌفاجلا لماعتلا او طغضلاو ل ٍديدشتلا بانّجال ٍديكأتلا بناج ئىلإو
 ٍنيدلاولا ىلع بجيف 3 يئس يوت مهتيبرتو دالوألا ىلإ هابتنالا لباقملا يف

 نأ ة ةرورصو اهتاقيدص ةعيبطو اهيلإ بهذت يتلا دل امهتنبا م ا

 2 ا 7 4 7 5 7

 ةدش نكلو كش الو ةّيرورض روما هذهو . امهنبإ ىلع قدصي رمألا سفنو
 ىلإ باهذلا نادمعتيو . امهيدلاو نايّدحتي امهلعجي باشلاو ةاتفلا ىلع طغضلا

 . ٍنادلاولا ٌديِرَي ال ثيح

 وأ ًالصأ ةيبرتلا مادعنا يف اهُدجن ِةَلِعلا نع ًاثحب ٌعوضوملا سردن امدنعو

 افلا



 . طيرفتو ٍطارفإ نيب ام : يأ « ةيبرتلا يف ٍديدشتلا ٍةَدِش يف

 : ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريم أ لوقي . امهيلك نع مالسإلا ىهن دقو

 ,)1١( ًاطّرفم وأ ًاطرُفُم الإ ٌلهاجللا قر

 اَمِإ مهتقادص يف مهف 3 ةفيعضلا ةيصخشلا ٌباحصأ نو اذكهو

 هيجوت ةجرد ىلإ ماصخلاو رُجاهتلا يف َنوطَرفُي امو « اهيف ٍةغلابملا يف نوطِرفُي

 مهيلع نودّدشي اًمإو « لماكلاب مهنولمهي امإ مهدالوأ عم ةقالعلا يف مهو

 . مهتيصخش ِقْحَس ةجرد ىلإ

 اذه لثمف ٍنوناقلا لالغتسا اوؤيسُي ال نأ تاجوزلاو جاوزألا نم وجرأ

 . ٍنوناقلا ريوزتب ُفَصوُي اموهو ًايمالسإ ضوفرم

 نم ٌعوضوملا اذه ُتدفتسا دقو « ٍناونُعلا اذه تحت ًاباتك ُتفْلَأ دقو
 ٌلكأ يعرشلا ٍنوناقلا .لالغتسا ٍءوس ٍقيداصم نمو « ةفيرشلا ثيداحألاو ٍنآرقلا
 اهعم كعيبأو ناموت فلأ كضرقأ ينأ :  وهو وحنلا اذه ئىلع ٍةيعرش ٍةليحب ابّرلا

 ةعطق اهعم كعيبأو ٍناموت فالآ ةرشع كضرقأ ن نأ وأ « ٍناموت ةئمب تيربك ةبلع

 . ناموت ٍفلأب ئولحلا نم ًةريغص
 . ( ةيعرش ) ٌهليح اهيمسُن ةّيناطيش ةليحو ّيمالسإلا ٍنوناقلل ٌريوزت اذهو

 عيشلا ٌجاحلا ٌموحرملا ٍةسّدقملا مك يف ةيملعلا ةزوحلا سسؤم هللا مح

 ( ةيملعلا ) ٍتاريخلا هذه ٌلكف هيلع ىلاععت هللا َناوضر - يدزيلا ميركلا دبع

 قط دقو مهُدحأ ينةاج : لاقف ةيلاتلا ةثداحلا هللا همجر  لقن , هنم

 قت نأ لبق لح ةاجيإ ينم بلطو « هلع ىلع مين مث « ٍتاّرم ثالث هتجوز

 قارأ « للَحُم» ٍصخشإ اهجيوزن دار ولف ٠ ,جرح يف هنأ حضوأو « ٌةحيضفلا

 رهاظلا يوذ نينيدتملا دحأ ُتركذتف + ةفالمتملا هتجوزو جوزلا هجو َءام

 ) )1١مقر ةمكحلا / مكحلا راصق / ةغالبلا جهن 11 .
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 هع 500 0 ' 0 0
 هل مدقإل : تلقو « لوألا فصلا يف يتعامج يف ٍةالصلا ىلع بِظاوي حلاصلا

 هاف كترحو ني: هيض ةيعت كلنا : هك لقفز «يعدعماف ةكافتسالا هذه
 2 عام 2

 هوطعأف « لوالا اهجوزل اهليلحت ةاغتيااهدغ ىف اهقلطت ٍةدحاو ةليلل ةليمج

 « ٍقالطلا ٍءارجإل هثيعدتسا مويلا كلذ ٍدغ يفو « هجاوز دقع هل اورجأو لاملا
 هلوق رركي ناكف هيلع انرارص| ًائيش عفني ملو ! !اََقلطَأ نلو يتجوز لاقو ضفرف

 . اهقلطي ملو ًادمكو ًاَمغ ًةاتفلا ٍتتام ىتح « ٍضْفَرَو ضفَرو

 , ددصلا اذهب ربنملا ىلع ٍةياغلل ُةمّيق ٌةملك خيشلا ل

 . ؟3؟رمشلا ّنِم ا نإ -

 . نرئاقلا لوقا انما ركل قلاع اد مور نط

 رهاظلا يوذ نيب ٌمئاش فسألا عم هنكل . ةروطخلا ٌديدش لمع اذهو

 ير ع ا و ا

 مولعلا سردت يه وأ « ٍةيوحنلاو ةيوغللاو ةيملعلا ٍتاحالطصالا ٌضعب تملعتو
 ىلإ تدمع ؛ ماكحألا لالغتسا تدارأ اذإف يملعلا رورغلا اهبيصيف « ةينيدلا

 الف « لزنملا ,لامعأب مايقلا ضفرتق ٍةساردلا لامكإ ُديرت اهب اهجوز ٍةبطاخم

 لولا .لامعأب مايقلاب اهرمأ وأ « اهعنم هل ٌقحي

 0000 بيروح 3 ا 00 00 اهتيأ اين

 ا مريلة كرو

 ٌكنوكل رمشلا نم أاوسأ كّنكل !! لوداع تنأ : يهللا بزحلا » ٌديسلا اهي '
 وأ َكَتجوز بلستف « ًاّيجيردت ٍدسافملا يف اهعِقوتو كّترسا ىلع كطوغض ددشت
 ش . اهتباجن كتنبا

 . ( هيلع هللا مالس ) نيسحلا مامإلا لتاق وهو هللا هنعل  نشوجلا يذ يبأ نب رمش د ملا (1؟)

 ا



 - : نورثعلاو ةبداحلا ةرضاحملا

 رشاعلا لصفلا

 ةرسألا ماجسناو قفاوتلا

 ١م54



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 يرسألا قفاوتلا
 2 يرسألا ( ماجسنالا ) قفاوتلا عوبصوب لواتني انجن قمازيشاعلا لصفلا

 يقالخألا قفاوتلا ّن قحاب لاحملا نم 3 ىلع هاستنالا يغبني هتيادب يفو

 تنبلا نيبو ؛ اهنايهو كلا وأ 3 اهجوزو ةأرملا نيب نيب ةرسألا دارفأ َنيِب اا

 هيبأو نبالاو تايمر

 ٍضعب ٍداجيإ ىلإ يدؤي قاوذألا يف فالتخا اس الو كانهف

 ةرسالا يف يعيبط ٌرمأ وه فالتخالا اذه َنِإ لب « انيبأ م أ انئش تافالتخالا

 . سفنلا ل

 وه ٍناسنإ لك نأب اولاق ٍةفسالفلا رابك ضعب نإ ثيحب راشتنالا نم هْنِإو

 رظنلا ضخغبو « ٍدحاو عون نم ٍناسنإلا ينب لك ّسيلو « هياذ ٌدحب لقيسم عون

 ملع رظن ٍةهجو نم ٍةياغلل ٌمهموهف ؛ لوقلا اذه ٍةْحِص مدعوأ ٍةََحِص نع

 . سفنلا

 يذلا امف اهتجلاعم انيلعو « فالتخالا نم ةلاحلا هذه مه نأ انيلعو

 ؟ بولطملا يقالخألا قفاوتلا دجوُت يكل , هلعفن نأ بجي

 لاق هزذهف ةئملاب نيعبس ةجردب نيجؤزلا َنيِب , يِقالخألا ٌقفاوتلا ناك اذإ

 . ةياغلل ةدّيج

 فدي



 هل ّدمحلا اميديو « ٍةميظعلا ةمعنلا هذه ىلع هللا اركشي نأ امهيلع و

 نيسمخ ٍةبسب ناك اذإ ىتح ( نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا » ركذب اجهليو - ىلاعت

 . ةئملاب

 . اهتامحو ٍةنكلا نيب ٌةبسنلا هذه ترّفوت اذإو : ًاضيأ ةديج ٌةلاح ىهف

 . كلذ ىلع هللا اركشي نأ امهيلعف
 0 8 ع

 ِتنبلا وأ . هماو نبالا وأ هيبأو نبالا َنيِب ةئملاب نيعبسلا ةبسن ترفوت اذإو
 2 3 9 1 ع ع

 رفوت نأ نع لفغن ةداع انكلو . كلذ ئىلع ًاريثك هللا اوركشي نأ مهيلعف ذ , اهماو

 ٍةقملاب نيعبس ٍةبسنب هرْفوُت نأ وأ « لاحم ٌرمأ ةثملاب ثم ةبسنب يقالخألا قفاوتلا
 . انيلع - ىلاعتو كرابت هللا اهب نمي ىربك ةمعن يه

 نم ٍةشملاب نيسمخلا وأ نيثالشلا ٍةبسن عم لماعتلا ةيفيك نعوه انثيدحو
 . 1؟ فالتحالا

 نع ٌمويلا ثّدحتن « ٍفالتخالا اذه ةجلاعم امهب نكمي نالماع كانهف
3 0 

 هللا ةيقب فاطلأو  ىلاعتو كرابت هللا ةئيشمب رخآلا نع ًادغ ثّدحتنو « لوألا

 . ( فيرشلا هّجرف ىلاعت هللا لّجع )

 : ةذوملا
 2. 7 يمك و

 نيب ةدوملا تداس اذإف , الّيخالا ٍةلازإ ىلع ٌرداقلا لَّوالا لماعلا يهو

 , اهتنباو مألاو هبباو بألا نيب وأ ء اهتامح نيبو اهنيب وأ ء اهجوزو ةجوزلا
 دقو « هيلع تمتعو , ٍفالّتخالا نم ٍةئملاب نيسمخلا وأ نيثالثلا كلت راثآ تحم

 هيلع هللا ىَلص ) مركألا ٌينلا ٌلوق اهنومضم عمجي راعشألا نم ٌريثكلا درو

 . 200 مصْيو يمعُي ءيشلل كبح ١ : ( هلآو

 وأ ثّدحتلا قيطت دعت ملو لب « هيواسم نع تيماعت ًاصخش تببحأ اذإف

 . 156 صالال جراوثألا راحب )1(
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 اذإ ُهْنَع ثعفادو اهخيوست ىلإ تعطتسا امب تدمعو اهنع ثّدحتي نم عامتسا
 هتثّدح اذإ هّسفن ُبِتاعُي لب . عقاولل ًاقباطم هئيدح ناكول ىتح اهنع ّدحأ ثّدحت
 - : يبرعلا رعاشلا لوقي ؛ كلذ لثمب

 ايواسملا يدبت طخسلا نيعو ةليلك بيع لسك نع اضرلا نيع

 يف ٍةدوجوم ٍةقيقح نع ربع ٌةثداح ,تدرو - ٍنونجملاو ىليل ٍةّصق يف
 دق تناك ايل نأ اولقن دقق - اهتيروطسأ وأ ٍةصقلا ٍةححِص نع رظنلا ٌضغب ٍناسنإل

 ىدحإ ديب ةّءاعو نويثجملا نياك , اهيلع ناكِرْذَنِل ماعطإلل فاي كذما

 . اهرذن ماعط نم هل بلجتإ اهتاقيدص
 ,ضرألا ىلع هنقلأ ٍنونجملل هنأ اهوربخأ ًءاعولا اهوطعأ امدنعو

 نأ ىلع هيف ٌلّدَتسا رعشلا نم ًاتيب لاقف « هئاعوب هّتلعف ام َربخ هل اولقنف « هتمّسهو
 . !! هّيلعف ام ٌتلعف اَمل الإو « هل اهّيح ٌليلدوه هّيلعف ام

 . هغيوست ىلإ دمع اذلو « ًائْيَس المع تبكترا اهنأ لبقي مل هنأ يأ

 قيطت الو « هيواسم نع ٌدحأ ثّدحت اذإ هنع ُمِفادُن اهجوز ُدوَت يتلا ةجوزلا
 ٍناريجلاب ُنّلعتت ةلثامم ٌتيداحأ ًءاجت كلذ لثم لعفت ال اهّنكل , هّئيدح ٌممست نأ

 . اهماحرأو اهيجأ يواسم ىتح وأ

 هللا ركشت ٌنُمادحإ تناك تاجوزل ٍتالاحلا نم ريثكلا ىلع ٌتعلطا دقو

 ا هلأ ىلإ ٌريشتو . اهل ِهبُح ىلع اليلد هقينعت ربتعتو  اهجوز هع ذإ - ىلاعت -
 بح ىلع ٌليلد ٍتاذلاب اهل هقينعتف « تايرخالا ءاسنلاو هّتحخأ عم كِلذ ّلثم ٌلعفي
 . اهتيبرت لجأ نم يعسلل هعفُدَي يذلا

 يف ًاريبك ًاريثأت مالكلل نأ اهل ُهابتنالا ًاعيمج انب ردجُي يتلا رومألا نمو

 0 ٍهجولا ىلع ,لاخلا لثم نوكي ةرموهف « اهريمدت يفور 06
 : يناريإلا رعاشلا ٌفِصي امك « « ّمُملا قرحُي يذلا دوسألا ,لفلفلا لثم ةرات

 ناسحلا هجو لاخ نول اذك ءادوس لفلفلا يب
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 (9كاذ نم اذه نيأ نكلو . ناقراح امهالكو

 نسُح ٍةدايز يف لاخلا ريثأتك ةجوزلل ٍةدحاو ركش داك نيا وكي جف
 . بلقلا يف ةّدوملا ةملكلا هذه زّرعتف نَسَحلا هجولا

 ةٌدوملا قرحتف « ٌةحراجلا ٌتاملكلاو ُفينعتلا هٌكرتي ريثأتلا اذه سكعو
 . مفلاب ٌدوسألا لفلفلا لعفي املثم

 . ةّدوملا ريمدت يف ريثأتلا ةريبك ةريغص ةملك نوكت دقو

 اهجوزل ٍةأرملا ٍةعاطل مالسإلا اهُدَّدَحُي يتلا ةميظعلا تاباوثلا َّنَأ دقتعأ الو
 لوصحلا اهنم ٌدارأ سّدقملا عراشلا ّنِإ لب « ةيقاقحتسا اهعم هلماعت نسحل وأ
 َقَرَع نم نأ ( هلآو هيلع هللا ىّلص ) ُمركالا يلا نعي الثمف . ئرخأ رومأ ىلع

 اذإو يصاعملا تنتجاو , هتابجاو ىذأو ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأ ٌقح

 ثعر يتلا ة أرملاو هتجوز ٌقوقح ئعر يذلا ّلجرلا ّنأو «  اهنع بات اهّبكترا

 ِءايبنألا ماقم ىلإ | نولصيو  ؟"ةفاك ةنجلا باوبأ مهل حتفت ٠ , اهجوز قوقح
 كويبرملا مب نورشحيي ٍسانلا ٌضعب َّنأ ميركلا نآرقلا لوقي املثم ٍءابصوألاو

 من يلا عم َكلوَف لولو هلا علي ْنَمَو 8- : :نيرهاطلا ٍةمئألاو ٍمظعألا

 َكَِلْوأ ٌنَسَحَو َنيِحِلاَصلاَو ٍءاَدَهشلاَو َنيِقيَدصلاو َنيِلا َنْم هلع هلل
 , #29 ًاقِيِفَر

 سيلو 3 ماس ماقم اذهو 3 ًءاسش باب يأ ني نجلا لحد اذه لف

 معطلاب هبشأ اهنإ لب « تنوفا هل ٌقجتسي ال ٌناسنإلا نأ ئنعمب ًايقاقحتسا
 نأ لجأ ني ئطعُت ِتاباوثلا ِِذه نأ يأ ٠ ء ٍريطلا ىلع .لوصحلل هيوبح رت يذلا

 ( ةدوملاب 0( ٌةقفاد ثيبلا ٌءاوجأ ٌنوكت

 . ةيسرافلاب رعش تيبل ةيرثن ةمجرت )0

 1؟؟صضص ١7١ ٠ ص . ١١9 صءث ١١١ ص ١١5 ص ١4 جةسعيشلا لئاسو عسجار )5
 , اهريغو « 179 ص

 . 59 / ءاسنلا ةروس (:4)

 بخ43ظو< 



 ٍءام نم ٌةبرش اهَجوز وف

 . 29( اهليل مايقو اهراهن ,مايص ٍةَنَس ٍةدابِع ني اهل ًاريخخ ناك :

 هنكل . ٌباوشلا اذه قحتست ال اهتاذ ّدحب ٍءاملا يقس ةيلمع نأ ٌمضاوو
 2 2 "0 ان
 يف ٍدهاجملاك هلايع ىلع داكلا نا درو امك , اهجوز ىعرت ةجوزلا لعجِل ىطعي
 الرق ليس

 ِتيبلا ٍءاوجأ ٌلعج هنم ُدارُي « ًاَيِلّسوت » لب ًايفاقحتسا سيل ماقملا اذهو

 ما 1
 ىقست ٍةارما نِم ام ١ : ةفيرشلا ثيداحألا ىف ارقن

 . ٌةئفاد

 « ٍناسللا ٍةءاذبل ًاميظع امن ُدّدحُت ةفيرشلا ٌتيداحألا َّنإف لباقملا يفو

 . ًايقاقحتسا سيلو ٌيوناث ٍناونعب ًاضيأ وهو

 رانلل َنيلخادلا َلوأ َنَأ ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) ٌمظعألا لوسرلا دكؤيو

 لجرلاو  ٍةحراجلا تاملكلاو ٍناسللا ةطالسب ولو  اهجوز يِذْؤُت يتلا ةأرملا
 , "كلذ ثم لع يذلا

 ةدورب ىلإ يدؤي يذلا ٍةّدوملا مادجنا نود ةلوليحلل وه ميلألا ٌءازجلا اذهو

 . رارقتسالاو ةيهافرلا وجو ينعي ٍةّدوملا ٌدوجو َّنَأ نيح يف , ِتيبلا ٍءاوجأ

 ٌرحلا اهّلقني يتلا ٍنيماضملا هِذهب ٌةدراولا ةفيرشلا ٌثيداحألا يمه ةريثكو
 يدلحنلا ةتالعلا هيب ايش كار + تيفلا لئابتو باك ىو" كوانجلا

 . هريغو هيلع هللا ا

 هتجوز ىذأ ىلع رباصلاو اهجوز ذأ ئىلع ةرباصلا نأ دكؤت اهضعبو

 . ءالبلا ىلع ربص يذلا ( مالسلا هيلع ) بويأ هللا يبن عم ٍنارشحُي

 . ١١7 ص ١4 ج ةعيشلا لئاسو (4)

 . هردصم ملقت 4

 .١١١ص ١5 ج ةعيشلا لئاسو باتك يف يلماعلا رحلا هلقني ليوط ثيدح نمض كلذ درو 49)]

 "مال



 حلم لجأ نموه لب . ًايقاقحتسا سيل ماقَملا اذه أ حضاووا
 ِءفدلا

 . ةرسالا وجل

 هنأش نم امب مامتهالا انيلعو « تيبلا ءاوجأ ةدوملا دوست نأ بجي اذلو

 ُرّزعت يتلا يهف « تيبلا يف مكلاوقأ اوبقارت نأ مكوجرأو هنم اهبلس نود ةلوليحلا

 5 اهرّمدت يتلا يهو « ةدوملا بّلجتو

 : حيبقلا زييمتلا ©

 نيب زييمتلا وه اهبانتجا انيلع ٌبجيو « ةبحملا رمدت يتلا تاسرامملا نم

 نم ربكأ ًاسيصن صصخي نأك « نينبا وأ نيتنب وأ ٍنيرْهِص نيب ةرسألا ٍدارفأ

إلا نم همرحي وأ «يناثلاب ّلقأ يل هيدلو دحأب ثرإلا
 هتنبا ٍ مرحي دأ « ٌكصأ ثر

 اهنأ ,ليبق نم ةافوج ٍتاءاعّأاب هلمع حْوَسُي مث اهّبحُي ال هنوكل - هللاب ٌذايعلاو  هنم

 . جاوزلا ٌزاهج اهاطعأ َنيِح ؛ اهبيصن ص عقلا تحليتدف

1 5 2 1 

 . اهيلإ ترشأ يتلا ٍدوسالا لفلفلا ِةَّبح نِم ًاقارحإ ٌدشأ لمعلا اذه لثمو

 نأ نوّبِحَت امك مكِدالوأ َنيِب اوُلِدعِإ : ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) هللا ٌلوسر لوقي
 . 0( ٍبطْللاو ٌربلا يف اولِدعي

 َنعلو « ٌربلا ىلع امُهَدالوأ ٍنانيِعُي نيذلا نيدلاولا ىلع ًارارم محرت دقو
 ٍقوقعلل مهنارطضُي َنيذللا

 هل ٌقجي الو  ئبأ مأ ءاش  اهفنعُي اهِتنك عم ةفلتخم ُهّمأ ري امدنع دلولا نإ 0 2 8 معا 4
 . ةرخآلاو ايندلا رسخي اهدنعو « ًاقاع حبصيف ؛ ًاعبط كلذ

 دهاشتو « هيخأ َنيِبو هنيب لماعتلا يف قرفي هذلاو نبالا ىري امدنعو

 نعو « لئاسولا نم رشع سماخلا دلجملا يف ةلثامم ثيداحأ كانهو 5884 ص ؟ جراحبلا ةئيفس (8)

 هللا محر » : لاق هنأ ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا لوسرلا نع ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا
 . 487 ص ١ ج ءاضيبلا ةجحملا « امهر ىلع امهدلو اناعأ نيدلاو
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 وزو اهجوز نيب وأ ءاهيخأ نيبو اًهنيب لماعتلا يف ٍناقرفي اهيدلاو وأ اهابأ ُبنبلا

 . اهيبأو اهّمأب ٌنظلا ٌةءاسإو ةيسفن ةدقع اهبيصتو ىذأتت « اهيخأ

 ٌحبْضَتو  هللاب ذايعلاو - امهنع ضرعت ٍكئدنع يهف « ٍذئدنع اهل ليوو
 . امهئاتغت نأ اه دبي الو كلذ اهل لحي الو: ةفاع

 نيم اناكول ىتح ؛ نيدلاولا مارتحا بوجو ىلإ تافتلالا بابشلا ىلع
 امههجوب ٌُفوقولا مهل ٌروجي الف . نيفقثم نيملعتم دالوألا ناكو « ٍنيلِهاج

 . امهفينعتو

 هَ لِ اوُدَْت الأ كبَر ضو 9 - : دب ٌميركلا ُنآرقلا هُدكؤي ام اذهو
 هَل لقت الَف اًمُهالك وأ اًمُهُدَحَأ َرَبكْلا ٌكَدنع ّنَمَلبَي امِإ * ًاناَسخإ نْيَدِلاَولابَو

 #1 ًاميرك الْوَف اَمُهَّل لكَ اَمُهْرَهنَت الو

 ٌدرلا نع ئهنو « ٍةدابعلا يف هللا ديحوتب نيدلاولل ناسحإلا نرقدقف

 . ٌكيِلإ اءاسأ اذإ ىتح ؛ امهيلع

 نإ - : ةبآلا ريسفت يف لاق هنأ ( مالسلا هيلع ) قياصلا .مامإلا نع يور

 ًالوق امهل لق و ٠ كاَبْرَض نإ اممم الو , ٌفأ امُهل لقت الف كارجُضُأ
 «امكل هللا َرْثَغ» امهل لقف «٠ َكابّرَض نإ : ( مالسلا هيلع ) ( لاق ) 4 ًاميرك

 , 200( ميرك ٌلوق ُكنِم كِلذف

 هبقاع تناك ُباشلا امُّهّقع اذإو « نيدلولا يذحت ( زوجي ) نكمي الف

 امهبطاختو ؛ ةمايقلا وي ٌةكئالملا ( امهنعلت ) ثيح ُهادبلاو هيف هقحلي مده

 يمجسنت مل ُمآلا اهتْيأ تناف ٠ امكرهن ىلإ ٌباشلا اذه ٌرطضا ام امتلعف امكنأب

 , ِكفينعت لع هّيربجأف هتجوز عم

 . 54 / ءارسإلا ةروس (9)
 . 586 ص ؟ جراحبلا ةئيفس )1١(
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 ٌقاع وهف « َكيّدحتل ٌرطضاف « ٍةَنّيَس ٍقالخأب هعم تلماعت بألا اهّيأ تنأو
 . منهج ًاعَم امكريصمف . قوقعلا ىلع هّتربجأ يذلا ّتنأو

 ىلع هللا ةنعل ينعيوهف دا رجل تاعلا سوس ذعر

 دالوألا ىلع ةنعللا َّنَأ املثم « قوقعلا ىلع امهدالوأ نا بجي نيذللا نيدلاولا

 .تانانإو ًاروكذ د َنيقاعلا

 هل نأ تاهمألا نمو مهدالوأ َنيِب ب مهلماعت يف اوقرفي ال نأ ِءابآلا نم وجرأ

 . مهدالوأ نم ىثنألاو ركذلا َنيِب نقرفي
 ايلاكز اهتنبال ًاديدش ًابح يدبت ةلهاج ّةدلاو ًانايحأ ٌدباشُت ( فسألا مق

 يه زييمتلا اذهل ىلوألا ةرمشلا نأ حضاوو ٠ اهي نم رثكأ اهب اهْنِإ : ل

 ني ادوتعا رب كأ هب مط مخ تن انعم هبا بلت نما نم تل

 . اهيخأو تنبلا

 هاو خا أ نيب وأ ٍنيِتْحَأ وأ نيوسخأ نيب بفاليتخالا اديه لكن عبو اذإو

 . امهيدلاوو هيفرط من دادزا هدمأ لاط امّلكو 2 هثلازإ ٌتبعص

 - ًانامرحوأ ةدايزو ًاليلقت  هدالوأ صصح > نيب ثرإلا يف زيمي يذلا بألا

 ليج نم لقتنيو بشني امهدالوأ نيب فالتخالا نكلو ٠ مآلا ثومتو تومي

 . ةلاحلا هذه ٍقيداصم نم ريثكلا فرعنو « ًايجيردت ٌرْخآل

 يهو مصاختلاو محرلا عطق نم قيداصملا هذه لك يف رصقملا وه ْنَم

 . !؟ بونذلا مظعأ نم

 يتلا ةلهاجلا ّمآلاو « هيدلو َنيب هلماعت يف قّرف يذلا ُلِهاجلا بألا نإ
 . « بولقلا لهأ » دنع ٌرفك اذهو « اهيتنب َنيب اهِلُماعت يف تزيَم

 ٌةيواستم ًاصصح روكذلل ّنأو ثرإلا ٌماكحأ مي يركلا نآرقلا نيب دقل
 1 . ركذلا ٍةّصِح فصن نهنم لك ةصح ٌةيواستم ًاصصح ِثانإللو
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 ٍصصخح َنيِب وأ 3 هئانبأ صصج نيب قرفيو 3 ميسقتلا اذه شضفري يذلاف

 . بولقلا باحصأ دنع ٌرفك اذهو  ىلاعتو كرابت - هللا ىّدحتي امنإ ِهتانب
 : 2 0 4 0 يع

 نينيهت اذاملف اهل سؤبلا نيديرت الو كتنبا نيبحت تنك اذإ ! ةديسلا اهتيا

 . !؟ هنم رثكأ نيرخآلا كراهصأ نيمرتحتو كرهص

 كرهص عضو ىلإ ةراشإلاب اذه كرهص نيرّيعت اذاملف « ٌةلقاع تنك اذإو

 . !؟رخآلا

 ٠ 2 3ع 7 ٠ ا 1 3 5 37 2
 حاجن ىلإ ةراشإلاب اذه كذلو ريعت اذاملف 2 بألا اهبا اميكح تنك اذإو /

 و 10 207 7 هم 5 4 3 2 7 ١

 تومي مهدالوأ تودي نيذلاف 5 لئتقلا نم اوسا رلامعألا هذه لثم نإ

3 0 5 : 

 . ةنجلا ىلإ نوبهذيو لافطالا

 . دالوألا رحاورأ ٍلتق ىلإ يّدؤت يهف 2 لامعألا هذه مَ

 نأ قبس يتلا « ةريبكلا ةريغصلا رومألا » كلتو مكلاعفأو مكلاوقأ اوبقارف

 رخآلا رُهَّصلا روْضُحب ينالفلا مكرهصل  ًآلثم  مكيارتحا مدعف « اهنع ٌتثدحت

 . اهل ٍءاقشلا بلجو ( هتجوز ) مكتنبال ْنجملا رهظ بلق ىلإ يدْؤُي
 1 7*0 مم م2

 ! يكذوه مك رظنا :  هل لوقيف « هيخأ حاجنب هنبا بألا ٌرّيِعُي ًانايحأ

 . ! حلاَص وه مكو ! ٍةدّيج ةروصب ٌسردي فيكو

 . !! بئاخ تنأ مكو كّسفن ُرظناو

 ةنايخلاو مارجإلا ىلإ هّمفدت ةيسفن ةدقع نبالل ببسي .لوقلا اذه سفنو

 . اذه كلعف ببسب ُبألا اهّيأ تنأ وه رّصقملاو

 اهجوز ٍنوكل هذه هِتنبا_جاوزل مخضأ ًايئيثأت ًازاهج بألا مدقي ًانايحأو

 . !! اذه هلعفب اهبكتري
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 ولخي ال لماعتلا يف ٍةلادعلا مدعو ٌرييمتلا َّنِإ تاديسلا اهئبأو ةداسلا اهيأ
 سافل ولع فاذا

 . .لافطألا ةبعادمو ةياعر يف ٍةلادعلا ةرورض ئلع ُهابتنالا تاهمألا ئلعف

 ًاضيأ اهّتنبا لّبقت نأ اهيلعف , اهنبا ٌنُّمادحإ ْتْلَبَف اذإف

 ٍناسِل اذ مهّدحأ ناك اذإو « ةيقبلا نم رثكأ مكدالوأ ّدحأ نوبت متنك اذإ
 . سئابو مرجم ىلإ هولّوحت نأ نم اورّذحاف , ٍبّبحم

 نيج مكنالبقتسي امدشع نبالاب مكيامتها رادسقم ,نتفنب تبلاب اونا
 يفو مكرجج يف أعم امهوُسِلَجَأو مكياضحأ ىل !ًاعم امهوذخو ءزادلا مكلوخد
 نيب ٍزسيمت ّلُك بانتجاب مكيصوأ . ًاقباس ثلق امك ةجوزلا اوسنت ال كلذ مضِن

 : اهيا زهدي وهف 2 ةرسألا دارفأ

 ٌةبسن لوزتو لامفألا ةفاك طقست اهدنعف « ةدوملاو ٌةّحملا تداس اذإ امأ
 . اهتامحو ةجوزلا نيب فالتخالا لوزيو . كلت ٍتافالتخالا نم ِةئملاب نيثالثلا
 نيب ةحراج تاملك الو فينعت الو تاثاغتسا الو خارص الف . اهجوز نيبو اهليبو
 5 ٍةرسألا دارفأ

 . ةّدوملا اهيف ٌدوست يتلا ٍةرسالل ئبوطو
 نأ ٌةوملاو ٌةفارلا امكنيب دوست نيتللا  ةامحلا اهتبأو ةنكلا اهني  امكيلع

 ًاريثك هللا اركشت نأ ٍناباحتملا ٍناجوزلا اهيأ امكيلعو « امكبجي رهف « هللا اركشت
 ٍةمعت مظعأ يف امتنأف ٠ امكنيب ةبحملا هيله ٌفِعاضُي نأ هالأستو كلذ ىلع

 . امكتيب مُعْفَت هفاطلأو هل هلضفر همركو هللا ة مد

 اكن



 رشاعلا لصفلا

 حصلاو وفعلا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ربجي نأ وجرأو . هب ُمامتهالا يغبنيو « مويلا اذهل انثيدح عوضوم وهو
1 2 : 

 . ةرسالا ىف ٍةدوملا نادقف

  ًاَقح  ناسنإلا دهاشي ةسّدقم ةملك ( حفصلاو وفعلا ) ةملكلا هذهو

 . « ةدوملا » ةملكب

 بتارص ثالث وأ ماسقأ ةثالث همسقيو ردشلا ًاريثك دكؤي ميركلا نآرقلاو

 . « كيكشتلا » ب نيلئاقلا ةفسالفلا يأر قفو ىلع

 عفادب اهنع زواجتيف . هل ةءاسإلا ٌناسنإلا هجاوي نأ يه ىلوألا هتبترمف
 5 م 80 2 وف ا 0 0

 . )04 نيلهاجلا نع ضرعاو ٍفرعلاب رماو وفعلا ٍذخ و :  يناسنإ وأ يهلإ

 5 : ا هلايِع رمأي نأو وفعلا ةكلمو بولسأب يلحتلاب ٌمِلَسملا ٌرمأت ةيآلا
 . اهب ةءاقدصاو

 . تائيسلا نع ٌزواجتلا ىه ىلوألا ةبترملاف

 يهف  انم نآرفلا هديري ام يهو ئلوألا نم ئمسأ ىهو  ةيناثلا ةبترملا امأ

 . 199 / فارعألا ةروس (1)



 لماكتي نأ ئنعمب للصأ هل ًةءاسإلا هيف ُلاسنإلا ٌدِهاشي ال ماقم ىلإ لوصولا

 يكل هتجوز نع هدض رداصلا ء ءيسْلا لمعلا ئري ال هنأ ةجرد ىلإ وفعلاب ىّلحتيو

 . هلع وفعي

 02 يك 6 هل ل وقر 5 8 1

 الا اوحفصيلو اوفعيلو # : - ىلاعت  لوقي . حفصلاب ئمسي ام اذهو

 . 204 ْممُكَل هلل َرِفغَي نأ َنوُيِحُت
 ,سفنلا مركو حفصلاب مث .وفعلاب يّلحتلا ملِسملا ئلعو ٍناسنإلا ئىلعف

 . هيلإ ةءاسإلا لهاجتيف « اهربكو

 بر مهعم لماعتي ايندلا يف جهنملا اذه فو ئلع نولمعي نيذلاف

 , مهل ةءاسإلا ئلع ًارثأ نوُدبُي الو « اينُّدلا يف نوحفصي نيذلاو وفعلاب نيملاعلا

 . ةرخآلا يف مهتآئيس هللا يدبي ال

 عموم اذكر تاسع نوذ نجلا نرلختي علا نأ ايم كيس دقو
 . الصأ بساحُي ال ًةرمو وفعلا هلمشيو بساحُي ًةرمف « باسح نود مهلوخد

 كيلعف « ةمايقلا موي كنع هللا وفع َتدرأ اذإ َكّنأب كبلطاخي ميركلا ُنآرقلا

 نود ةنجلا هللا كلخدي نأ تدرأ اذإو « كتيب يف « ايندلا يفوفعلاب يّلحتلاب

 . اهناثيسب كدتجوز ريع الفا. اينّدلا يف ٍدحأل اباتكو اباسج حتفت الف « ٍباسج

 ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريم ( لوقي « الببصأ ىذاتت الو كلذ لثم يه لعفت الو

 - : هل بوسنملا رعشلا كاذ يف

 اًذِإو »9 - : نمؤملا لاصعم يف ناقرفلا ةروس رخآ يف  ىلاعت  لوقيو

 . 204 ًامالَس اوُلاَق َنوُلِهاَجْلا ْمُهَبَطاَخ

 . 57 / رونلا ةروس (؟)

 . "17 / ناقرفلا ةروس (5

 اا



 لخدي امدنعف . لصأ لاعفنالا ٌمدعوه نيّلِهاجلا َنيِئيُملا عم هلماعتف
 مب 1 رزلا عضوو بسانم ريغ . لافطألا م ٌعضوو ٌةَعضو ىريو 2 هتيب

 فرطلا ضغي خي يأ كلذ نع ُحْفْضَي ةيجوزلا اهتابجاو ةياعرب متهت يتلا ٍةأرمل

 . حفصلا ىنعم اذهو ( هلع

 . هنع حفصت ةيجوزلا هتابجاوب ٌموقي ال اهّجوز ةأرملا ىرت امدنعو

 : لوقي ثيح رخآ ريبعتب ناقرفلا ةروس رخآ يف اهركذ رركت ةفصلا هذهو
 . #59 ًاماَرك اوُرَم وغّللاب اوُرَم اًذِإو 8-

 ا سا دول و كا

 نأ املثم ٍةءاسإلا نع هيف ايضاغتي يذلا ماقملا ىلإ الصب ْنَأ : يأ حفصلاب
 فرطلا ا 3 مكبِضْعُت ال دحاولا ماعلا هرمع زواجتي ال يذلا لفطلا ةعفص

 لاا

 نآرقلا ٍهيلع صني امبسح ٍةفصلا هِذهب ًايلحتم نوكي نأ ميركلا قلو

 باسح َنود ٍْنجلا لوحخدو هحفصو هللا وفع ىلع ٌلوصحلا ٌدارأ اذإو « ميركلا

 . ةفصلا هذهب يّلحتلا هيلعف « ٍةمايقلا موي

 يفعلاب ئلحتي ال يذلا نأ ىلع ةفيطل ٌةلالد ةميركلا ةيآلا هذه يفو

 موي نع هحفَصو هلا وفع لاني نل مهتاثيسب َنيرخآلا ٌرْيمُيو 2 اينّدلا يف حفصلاو

 , #00 ْمُكَل هلل َرفْغَي نأ نوصت هلأ 2 اوُحَفْصَيْلَو 6 : ةمايقلا

 ّريخآ ًائيش انم ٍناديري نآرلاو مالسإلا ْنكلو , ةيناثلا ةبترملا ىه

 , ٍةدابعلاو ةظعوملاب مكِقاصِتلا مكحب تانمؤملاو نونمؤملا ا 3 طا

 . عيشتلا ٍةماركب نوظحت مكنوك مكحبو

 . لا / ناقرفلا ةروس (:)

 . 7؟ / رونلا ةروس (4)

"1 



 َنّؤَرْدَيَو » : - ىلاعت  لوقي ءوفعلل ةثلاثلا ٌةبترملا وه مكنم ُةِناديري امف
 , 20044 َةكْيَسلا ٍةَسَحْلاِ

 #00 ُنَسْحَأ يه يتّلاب ْعْفْدا ه8 - : ىرخأ ٍتايآ يف ىنعملا اذه رركت دقو ماشمع 7 جم 55
 هُدكؤي ام اذهو , ٍناسحإلا نم ٍةروص لضفأب ُهَتَاسإ ٌعفداف دحأ كل ًءاسأ ولف
 ءاسأ ْنَم ىلإ نسحأ » :  هلوقب ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) ُمظعألا ٌلوسرلا
 , ©( كيلإ

 اهيف يتلا ةبيجعلا ةروسلا هذه فُسوي ةروس يف اهيلع انثح درو ةفصلا هذه

 نم ًاملاع ْمضَن ةروس ًاّقح يهو اهل ّينآرقلا صولا بسحب « صصقلا نسح
 "0 ل ل

 يهف « انثيدح .عوضومب ُقّلعتت اهادحإ ةبيجع تاكن ةروسلا هذه يفف
 ةَدِع نجَسلا يف هنقلأ مث , فسويب اخيلز هتقحلأ يذلا ئذألا ةلش نع ثدحتت
 بهذا لوتسرلا لاقو: عري ملكا )2 هجارس قالطإب رمألا ردص ىتح 2 .ماوعأ

 #6 ٌنُهيِديأ َنْعَطَق يتاللا ٍةَوْسْنلا ُلاَب ام ل - : كلملل لقو

 . ؟ ئذألا كلذ لكب اخيلُز هنذآ اذاملو

 , ؟ هتقشع اذاملو
0. 3 7 1 0- 53 

 َنفرتعاو ةوسشلا كِئلوأ تعدتسا ( ةمكاحملل ) ةئيه كلملا لكش مث

 نع ُهَتدَواَر انأ ُقَحْلا ٌصَحضخ ّنآلا »- : اخيلز تلاق اهدنعو . ٌفسوي ٍةءاربب

 م )# َنيِقِداَّصلا َنمَل ُهَنِإَو هِسْفن

 . 54 / صصقلا ةروس (5)
 . 95 / نونمؤملا ةروس (19)
 . ١97١ صاالا/ جراونألا راحب (8)

 . 6١ / فسوي ةروس (9)
 )٠١( فسوي ةروس / 0١ .
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 يهاهلاق يتلا ىلوألا ةلمنجلا تناك نجسلا نم فسوي عوام

 , 20ه بيلا ُهْنحَأ مل ينأ ملغَيِل كلذ ١
 هنأ وه هميفن ةئربتو ٍفارتعالا ىلع ٍةوسنلا ٍرابجإ نم هفده نأ نيب هنأ : يأ

 . ( رصم ٌزيزع ١ حبصيس ناك

 . ةمهتلا كلت لثم عم ممَءالتي ال ام اذهو

 قذألاو ٍتاءاسإلا كلت لك نع فشكيل نكي مل فسوي نأ وه ةيآلا ئنعمو
 ًارمآ نآ الؤل ةوسنلاو اخيلز هل اهتهجو يتلاو .ماوعأ ة ٌةرشعل نجسلاو تابرضلاو

 . ٌفشكلا ىضتقا ةّيمهأ ربكأ

 . ميركلا نآرقلا انم هديري يذلا حفصلا وه اذهو

 هيلإ ٌفّسوي ةوخإ ءيجم ىلإ لِصي ىتح هثيدح نآرقلا لصاومي مث
 ال - مهل لاق اولجخب اليكلو اهدنعو مهتحيضف فاشكناو مهيخأل مهتفرعمو

 . 2004 ْمُكَل هلا رِفغَب مَْيلا مُكْيَلَع َبيِرْ

 ةثدحتملا ةفيرشلا ثيداحألا نمضو ةميركلا ةبآلا هله ليذ ىف درو دقو

 , هسفن مهفرع اهيفو « هناوخإل ةبدأم ماقأ ( مالسلا هيلع ) هنأ ء فسوي ةصق نع

 ىلع ايداب ىذألا ظحال دقف , حفصلاو وفعلاو ةدوملا ةغلب مهعم ثدحتو

 ًاريشم مهل ثدحتف ,  فسوي  مهيخأ دض هوبكترا ام اوركذت ْذِإ « مههوجو

 زيزع» ماقم ىلإ هلوصول اببس لاح يأ ىلع ناك هدض هب اوماق ام نأ ىلإ

 رصم ىلإ ناعنك نم ءيجملا ىلإ مويلا رطضال ٌبجلا يف هوقلي مل ولو . « رصم

 زيزعوه حبصي نأل ًاببس اوناك يلاتلاب مهنأ ىلإ هتراشإب ٠ مهرطاوخ بّيطف

 )١١( /افسوي ةروس 0١ .

 )5؟١1( فسوي ةروس / 17 .

1 



 . 239لوألا فقوملا وه اذه ءرصم
 00 5 5 5 م رع

 امهسلجأ ٍنيذللا هيذلاو ْعَم هتوخإ هاتا امدنع وهف « ىناثلا فقوملا امأ

 نآرقلا لقني امك مهبطاخ « هتّوحإ ماركإو امهماركإ يف غلابو . شرعلا ىلع

 وه فقوملا اذهو . #2290 َنيِِمآ هللا ءاَش نإ ٌرّضِم اوُلُخْدا َلاَقَو 9 : ميركلا

 وهف « ئمسألا يهو ةشلاثلا ٍةبترملا نع ربعي يذلا ثلاثلا فقوملا اّمأ

و - شرعلا ىلع ُابأ ٌسلجُأ امدنعف , فسوي لامك هنم ُحِضنِب يذلا
 فسوي ناك

 تعاور

 نا د :لابقتشال رضع تراخ اقروغو ةميخ لعأ دق ودي اام لع

 ْنأ ٍدْعَب نم »- : هيلا لصو يذلا ماقملاوه اذهو « ةايؤر ٌليوأت وه اذه

 . 200 يتوخإ َنْيَبَو ينيب ُناَطَْشلا | عَ

 هئاقلإ نم هولعف امف « هتوخإ نم هم ىذأتي ال نأ هيبأ نم بلطي كلذب هنأكو

 ىلإ كلوصوو « يلوصُؤل ًاببس ناك هولعف امو « ناطيشلا لعف نموه ّبجلا يف
 . ماقملا اذه

 . « لماك ٌناسنإ » لاقُي ٍفقوملا اذه بحاص لثملو
 م 4 5 5 2 3

 بولسا ىف ديري لب « صصقلا درس درجم ديري نآرقلا نا اومهوتت الو

 1 1 0-20 8 0 ن0 ا 01 ا
 . تافصلا هذهب يلحتلا كيلع ملسملا اهيأو يعيشلا اهيا :  لوقي نا  ٍةّصِقلا

 . ٍةنَسَح ىلإ ةئيسلا ليوحتو ٍةنسحلاب ٍةئيسلا ٍءْرَدو حفصلاو وفعلاب

 باحصأ اهل ضرعيو . ىنعمب نورّسفملا اهرّسفي ةميرك ةيآ كاتهو

 باتك نم اهدعب امو ١,74 ص فسوي ةصق نأشب ةدراولا ةفيرشلا ثيداحألاب قلعتي اميف مجار (1)

 ةمالعلا ةذمالت نم يرئازجلا هللا ةمعن ديسلل « نيلسرملاو ءايبنألا صصق يف نيبملا رونلا »

 . فسوي ةروس نم 47 ةيآلا ليذ يف ينارحبلا ةمالعلل ناهربلا ريسفت كلذك عجارو يسلجملا
 00 ناك تلسوب ةروس 05
 . 1١١ / فسوي ةروس (16)



 ٍةَعْيَس ُءاَوَجَو 9 : يهو . رمخآ ىنعم قالخألا ٌءاملعو لابقإلاو ٍةبحلا بولقلا

 , 2004 اًهّلْثَم ُةئْيَس
5 7 2 0 2 1 1 

 هنم صتقا كدي دحأ عطقول  الثم وه ( يرهاظلا ) لوألا ريسفتلاف

 . كلذ لثمب يعرشلا مكاحلا

 ٍةءاسإلاب هتلباقو « ٌدحأ ُكيلإ ًءاسأ ول هنأ :  وهف يناثلا ريسفتلا امأ

 لشم ةيصعم وه هلثم ىمرب رجحلا ىمر ةازاجمف نابنذم امكالكف 2 ةلثامملا

 . 29©2يىلوألا ةيصعملا

 ٌلضفأ يناثلا ٌريسفتلا نوربتعي ٍظعولا سِلاجم ىلع نيبظاوملا نأ روصتأو
2 3 8 2 05 3 

 ريسفتلا نم لضفأ وهف ) اضيأ متنا هوغيستست نأ وجرأو 3 لوألا نم اريثك

 ١ يتأي اميف هقفو ىلع مكلمعو 3 لوألا

 ئضري وهف  ىلاعت هللا مكل هاضري ام ٍتفو ىلع اولمعت نأ مكنم بلطأو

 : همتشت الف ٌدحأ كمتش اذإف #21 َةَتّْسلا َةْنَسَحْلاب ْنّؤَرْدَيَو 9 - : نيذلا لمع

 , #2180 ًامالَس اوُلاَف َنوُلِهاَجْلا ُمُهبَطاَح اّذِإو 9 -

 ةثعبلا دعب ًاماع رشع ةثالث ( هلآو هيلع هللا ىَّلِص ) مركألا يبنلا شاع دقل
 وأ َنيعبرأ نم ٌرثكأ ةيادهل لاجملا هل اوحسفي مل ءاهفسلا اهّلهأ ّنكل , ةكم يف

 ) )1١ىروشلا ةروس / 1١ .
 يف ةئسلا نم نآرسقلا هيلإ بدن ام عم ضراعتت ال لوألا ريسفتلا قفو ىتح  ةميركلا ةيآلا لعل (10)

 ءاضعأ نيب لضفلا نايسن مدعو ناسحإلاو لدعلاو حفصلاو وفعلاب لماعتلا نم ىرخأ عقاوم

 يعامتجالا ماظنلا طظفحي يعدر ءارجإك صاصتقلا مكح ىلإ ريشت ةيآلاف «٠ يمالسإلا عمتجملا

 نمم صاصتقالاو لدعلل ناسنإلا ىدل ةيرطفلا ةجاحلا يبليو تازواجتلا ببسب رايهنالا نم

 هنأ مكحب هقح نع يعوطلا لزانتلاو ةردقلا عقوم نم حفصلاو وفعلا رارقل هذاختا نوكيلو هملظ

 ال يرابجإلا حفصلاو وفعلا لثمف « هيلع ًاربجمو هيلإ ًارطضم ًاوفع سيلو ؛ ًاعرش ًاروصنم ناك ١

 . اهنع ربعي الو هقالخأ ةيلماكت يف مهاسي
 ) )1١48ناقرفلا ةروس / "1" ,



 ٍةنماثلا ةنسلا يف ٍءامد ٍةقارإ نود اهحتف هْنِإ مث « اهلهأ نم ًاصخش َنيسمخ
 . ًافلأ رْشَع ينثالا ئلع هُكادعت وبري شيجبو ةرجهلل

 ,لكقلاو بورحلا كلت ّلك ّدعب ةمحرملا مويوهو حتفلا موي لثم لهف
 . !؟ راصتنالاو مّدقتلاو

 يف ةريبك ٍةَّذلب ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) هعقوم يف ْنَم سجُي نأ يعيبطلا نم
 باعصلا .لاكشأ لمحت نم ًاماع َنيرشع دعب ةاج هَّنِإ ثيح مويلا اذه لشم

 ثول نم هللا ِتيب ريهطت لجأ نم ًةكرعمو ةوزغ نيعبسو ٍعبرأ نم رثكأ ٍضوخو
 . مانصألا

 ريمأ يديب مّطحو « مارحلا ِتيبلا ىلإ هّجوت , ةكم هلوخد ةيادب يف

 مرخملا كباس ىلإ ظحرت» « اهنم ُرهطو ًامنص ) نينمؤملا
 هَل هيفف «٠ .ماع لك يف تراي ًاعيمج انقزري نأ هللا ٌلاسأو ًادوجوم لازام يذلا -

 . ةيحلا بولقلا لهأل تاذلو تاذل هيلإ رظنلا يفف ةميظع

 سيطانغملل املثم ةيبذاج هللا تيبل نأ َدَجوَل « ءالؤه نم ناسنإلا ناك ولف

 يف ًةّصاحخ ُهَل رظني دجسملا ّنِم ٍةبواز يف سلجي وهو اهّسحُب ٍةيبذاج ةيأو
 فل لتسار تلاع هلا لم كيوديجسلا ذه يا ءراحمالا
 هدحو هدحو هللا الإ هلإ الو : هنوفرعت يذلا ٍةدحولا ًءاعُد أرقو . ةبعكلا
 ١ .ع.... هدحو

 هنومرمي اوناك نيذسلا كشلوأ سفنب « ,سانلاب ًاظعكم ٌدجسملا ناكو

 . ةكرعم نيعبسو رعبرأ يف هوبراحو , هتهبج اوجشو الاب

 هيلع هللا ىَّلص ) هنأ نورّوصتي اوناك مهّلعلف ٠ , ًاقوخ نوفجتري اوناك ءالؤه

 ٌرِزاجمب مايقلاو مهيف فيسلا ,لامعإب ( مالسلا هيلع ) َنينمؤملا ريم أ ٌرمايس ( هلآو
 مهو . مهل لاقو 3 مهيلع لبقأ ِء ءاعدلا 3 ةوالت متأ امدنع هنكل ٠ مهل ٍةّماع

 شيرق رشعم اي ١ : دابكألا ةلكآ دنِه هتجوزو نايفس وبأ مهو لماكلاب ءاثبخلا

 ان



 !؟ مكب ٌلعاف ين ثا

 امك لوك : (صر لاقف + غيرك خأ نباو ميرك خأ + : اولاق
 0 لل

 , 250 ءاقلطلا مُكأف اوُبهذا . +. ةريمعاولا

 ال دنهو نايفس يبأ لاثمأ مهضعب نأ ملعي ناكو مُهناميإ لبق نأ ناك مث

 ةكم هلوخد لبق لب « ةداهشلا دّرجم مهنم لبقف « « مهيولق يف ناميإلا رقتسي

 كمل ًاميعز ناك نايفس ابأ َنأل « ِنْمألا لاحم نم نايفس يبأ تيب ّنأ نلعأ

 . اهنم اطمن هاطعأف « ةماعزلل ًاجمو

 َعفَر (هلآو هيلع هللا ىَلص ) .لوسرلا .شيج ٍدارفأ ّدحأ ن نأ ةريسلا يف ة ًارقنو

 ( ةمحلملا ُمْوَي مويلا » ّخُرْصَي وهو اهتقزَأ يف ُلوّجتَي لَو ٌةكم .عقف هوب ةيارلا

 هللا لص ) هللا لوسرل ربخلا لصو امدنعو « ماقتنالاب اهلهأ دعوتي ذخأ هنأ يأ

 ةكم ءاجرأ يف ريسيو هنم ةيارلا ذخأي نأ ( مالسلا هيلع ) ًاياع رمأ ( هلآو هيلع

 اطل ل بارو حو يح ب راب

 . ( مالسلا مهيلع ) نيرهاطلا ةمئألا ةنس تناك اهيلعو ( هلآو هيلع .

 هنم ئمسأ وه امبو حفصلا وهو هنم ىمسأ وه امبو وفعلاب ُرمأي َنآرقلا نإ
 .« ةئيسلا ٍةنسحلاب َنوُؤرْدَيو ل - : وهو

 قذألا فك راوجلا نسح سيل ٠ : دّكؤي ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) ناكو

 , "0, ًاضيأ هنم ىذألا لمحت لب ( راجلا نع )

 رك ةفرغ ىف اعطت دقانقفا . ًاضيرن ًاراج داع ًاليلج الجر نأ يكحُي

 ةبوطرلا ّدهاش امدنع ًةّصاخ كلذ هاذآف « اهناردجو اهضرأ يف  اهيف ٌةبوطرلا

لاو_ماشه نبا ةريس يف هلثمو ةكم تف لصف ؟١ جراونألا راحب 215(
 . ريثك هريغو 47١ ص ' ج افو

 . 197 ص ١ جراحبلا ةئيفس )7١(
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 يكل « رمألاب ينربخت مل اذامل : هّراج ٌلّأسف « هراج ِتيب ىلإ هِتيب ةهج نم يتأت

 . ؟ كراد ىلإ ةبوطرلا هذه نايرس ٌعنمأ
 اهبجا ال ٍةقشم يف كلذ كعقوي نأ تيشخ : ضيرملا ٌراجلا ٌباجأف م 0 ع 4 ع 7 0

 .! كل

 ٍةامحلاو ٍةنكلاب كلاب امف « ءابرغلا عم .لماعتلا يف مالسإلا جهنوه اذه

 . !؟ نيجوزلا نيبو

 ةئيسلا ءرد ١ جهن يتفو ئىلع ِءالؤه نيب لماعتلا نوكي نأ دبري هنإ

 . ع ةنسحلاب

 يف رظنلا ًءازإ بّصنُثو , بهذلا ٍءامب ةميركلا ةيآلا هذه بتكت نأ يرحو

 . ًايموي نيجوزلا الك اهولتيل مكتويب

 ا يدا مل

 2 00 ا
 . ًايجيردت مكيف حفصلا ةكلمو وفعلا ٍةكلم ءايحإ

 يتلا ةجوزلا تسيل هذهف « 00١ ير ماحب

 لمعلا اذه سيلف « هيلإ تعءاسأ اهن اهنوكل )2 هتجوز مصاخي نأ لجرلل حيبفو

 3 ةنسحلاب ةئيسلا درا را يذلاو نآرقلا اهاضري يتلا جوزلا قالخأ بساني

 . اهل مّسبت ٍفنعب ُهتلماع اذإف

 ْكْلَت ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) ٌمركألا يبنلا رم أ املثم اهحّلاص هتمصاخ اذإو
 ناكول) ىتح . امهنيب ٍةرودك عوقوروف جوزلا ةحلاصُمب ,ةأرملا
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 . 2500, ًاملاظ

 ًايلحتم نوكي نأ بجي لجرلاو ةدوملاو نانحلا لك يه ةجوزلاف

 ٍةميلسلا ةيوبرتلا بيلاسألا دحأو . تآئيسلا رزوب هّلايِع بيصي الف « ٍةلوجرلاب

 . ةرشابملا ٌريغ ةيبرتلا
 0 و

 ةبسنب وه ةرسالا يف يقالخألا قفاوتلا ناك ول هنأ يه ثيدحلا ةصالخو
/ 000" 3 

 لمكيل . حفصلاو وفعلاب يلحتلاب ىرخالا ( 7٠/ )لا ربجن نأ انيلعف ( ) 7/7١
 ٠ 5 52 5 ان

 اونكستل * 8 ينأرقلا ٍريبعتلا بسحب ٍةنيكسلا عبنم ةرسالا تيب حبصيو قفاوتلا

 . * اهيلإ

 . ثيدحلا لماك مدقت (؟1)
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 نظلا ءوس
 وهو ؛ ةرسألا يف هريثأتو نظلا هوني نع وف اديب ف وتش قداحلا لصفلا

 لقألا يف وأ اهل ًاريمدت ٍرومألا ليا هلعلو:؛ ودل ٍناسنإلل كلهم ضرم

 هيب دل ةميؤملا هليل ةيديبلا نيكل فانآلا

 ؛ نظلا ءوس ًاشنم ©

 ,لقع ىلع ٌناطيشلا ٌطّلستي ًانايحأف « ةينهذلا سواسولا نم أشني وهو
 ًاناطيش  هلعجي : يأ . ًايذؤم ًاقفانم ًايئارم ًابذبلتم ًاصخش هلعجيف ٍناسنإلا
 . هفادهأ ٍقيقحت لجأ نم هلقع ٌلاطيشلا رخسيف ؛ ًاًيسنِ

 . نيرخآلا ىلع ِءاقشلا ٌّبَضِل رارمتساب ٌرُكفي هّدجت اذهلو

 ناثوألل ًادباع هلعجيف , ٍناسنإلا بلق ىلع ٌناطيشلا طّلستي ًانايحأو

 ءاوهألا هبلق ىلع ذوحتستف « ِةّيآرقلا عيهافملا ٍبّسْحِب - ىنعملا لماكب

 ؛ناكيدلا كلرشلاب اكرشم - هلل ياو - ٍناطيشلل ًادباع ارجاف اقساف حبصيف

 اوُدبْعَت ال نأ َمَدآ يب باَيْمُكيلِإ ذَهمأ ملأ »- : ( سي ) ةروس يف - ىلاعت  لوقي
 ماع مور

 , #20 نيبم ودع مك هن َناَطْبَشلا

 )١( سي ةروس / 5١ .
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 ىقلُي ام حِبْصُي هللا ةّبحم هنم جرخأو هبلق ىلع ٌناطيشلا ذوحتسا يذلا نإ

 . ًاينامحر سيلو ًايناطيش هيف
 اهل لاقُي يتلا ٍناسنإلم «لايخلا ٍةوق » ىلع ٌناطيشلا طّلستي ةراتو

 ' تي ع 0
 نيعوت ىلع يهو 2. 0( يساوسو » هنأب ناسنإلا فصويف « ةسوسولا 2

 . مويلا اذهل انثيدح ٌروحم يهو « ةيركفلا ةسوسولا -

 نينيدتملا ضعب ئدل اهقيِداصم رهظت يتلا يهو « ٌةّيلمعلا ٌةسوسولا -

 . مهتادابع رئاس ةحِصو ةساجئلاو ٍةراهطلا هاجت

 هللا ٍةّيقب فاطلأو هللا ةئيشمب .دغ .مويل انييدح ٌعوضوم اذهو

 هربك ىلع راطببتلا ذاوحتسا َنأوه عوضوملل ماعلا ٌراطإلاو ( مالسلا هيلع )

 يرعاك لج ةرم قّلعتت يتلا ةسوسولا ةلاح- هل دجوت ن ٍناسنإلا ىدل لّيختلا

 . لامعألاب

 هّلعجت ةيناشلا يفو « هب مكحتت ٌةهيفس ٌةلطاب ٌراكفأ هيدل دجوت ىلوألا يفف
 2ظ0 001 ًادِج ٍناترطح نيتلاحلا اتلكو ىودجلا ةميدع ةلطاب الامعأ بكتري

 مامإلا نيب امك نودجلا نم من اهيعون الكب يهو ىرخألا ضارفألا

 ىبأل ترتكذ ل7 لاق نانس نب هللا ٍدبع نعف ا « ( مالسلا هيلع ) قداصلا

 لجروه- : ُتلقو « قالصلاو ٍءوضولاب ّىلتبُم الجر ( مالسلا هيلع ) هللا دبع

 . ؟ ٌناطيشلا ُعيِطُي وهو هل لْقَع يأو- : : (ع) لاقف « لقاع

 . ؟ ناطيشلا ٌميطي فيكو - : هل تلقف

 نِم كل لوقي ُهّنإف ءوه ٍءيش ّيأ نم هيتأي يذلا اذه ُهَّلَس و : (ع) لاقف
 . ©90( ناطيشلا لمع

 0 ) ثيدحلا « لهجلاو لقعلا باتك » 0 ١ ج يناكلا لوصأ عجار قفهز

 ل



 ُمامإلا كلذ نّيبي امك ٍنونجللا نم طمن يه ( ٌةيلمعلاو ٌةيركفلا ) ةسوسولاف
 . سفنلا ءاملع دكؤي امكو ( مالسلا هيلع ) قداصلا

 ' ةسوسولا راثآ 6

 ١ - ةسوسولل ٍةريطخلا راثآلا ةلمج نم يهو - تايبلسلا ججسن الفكرية 

 ئرت ال مهنيعأت - نيرحخآلا يفو مهسفنأ يف  تايبلسلا ىوس نوري ال ضعبلاف
 ٍراصحنال ٍصخشلا تايباجيإب نومتهي الف . دوقفملا يأ تايبلسلا ىوس

 :  8 5مّ 78

 هبويع  بويعلا يّصقت يف بادي مهذحأف . هبويع نع ثحبلا يف مهريكفت
 هعمتجمو هئاقدصأ بويعو .

 ٌدصت اهنأ ةريطخلا اهراثآ نمو . راشتتنالا ةريثكو ةريطخ ةرهاظ هذهو
 ىلإ ئعست ٍةبابذلا ّلثم اهّبحاصو « ميظع اهُبنذو « ٍروطتلاو ّيقرلا نع َناسنإلا
 اهْنكل « كنم ُبرتقت مل ًافيظن كندب ناك اذإف ٍةليمجلا ٍروهزلا َنيِب ئتح ةراذقلا

 . هيف ّدِجَو اذإ حيقلا وأ حرجلا ناكم ىلع طحت

 متويعلا قرصفوو كايبلسلا قوحسي ةيذلا نم فعلا لاحوك ادعو
 مهنإف « ةّيِوُه ئىلِإ ةكلملا ٍتلّوحتو مهيف ٍةكلم ىلإ هلاحلا هذه تلوحت اذإو

 ٍمسجت ٍنوناق ٍبَّسَحِب رشحملا يف بابذ ةروصب ةمايقلا موي نورهظيس
 .  لامعألا

 ىلإ رظنلابو « ٍةلاحلا هذه بانتجاب تاديسلا امّيس الو ًاعيمج مكيصوأ
 . .٠ مكجاوزأ ٍتايباجيإ

 1 -- ع 1 5 03 .

 ىلع روثعلا يف مكدحا يعس نكي الف 2 جاوزالا هب يصوأ ءيشلا سمنو

 روهزلا نيب امئاد لقنتي يذلا نبلبلاك ٍتايباجيإلاب اوُمتها لب ءرَخآلا ىف صَقَن

 . نيرخآلا بويع ٍتاراذق نع نوثحبت بابذلا لثم اونوكت الو

 اهترهن اذإ كنكلو ًارمع كتجوز ىلإ ٌنِسحَت ٌتنأف « ءافولل ٌدقاف ٌناسنإلا
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 . ناسحإلا كلذ ّلك ئسنت ًاموي

 نوؤش ةياعرو ةيجوزلا تابجارب اهمايق ىف ارمغ ثتسحا اذإ ةجوزلا هذهو

 50 5 5 ا 7 5 3 2 ىلع 5

 ريغيو « ٍءيِش لك ىسي هنإف . اهجوز هدارا امب اموي مقت ملو « لافطألاو تيبلا

 . 204 ُهَرَفكَأ ام ٌناَسنإلا َلِيُق » - : هلوقب هيلع ٌنآرقلا هبتاعي ام اذهو

 . ةلاحلا هذه اوبنتجت نأ مكوجرأ اذلو

 ًارجَض ناسنإلا ٍلعجت اهنأ يه ةيركفلا ٍةسوسولا ٍراثآ نمو :  رحضلا - ؟

 21010 هاك د علا ايل دل و كو و طاعلالا ةسنر ناتو

 تاراحتتالا زماك ببسوه اذهو 1 نيدتم ريغ وأ ادعت ناك اذإ « راحتنالاب

 امب ريكفتلا ىلإ ًةيركفلا ًةسوسولا هعفدت دقف .ورثكب ةيبرغلا ٌلودلا اهدهشت يتلا

 0 ل ا ا

 ا ورام ملا م ا
 باو نوفرسعي ال مهنوككل ٠ ٍعايضلاو ةايحلا نم. للملاو لمعلا بنو

 ةسوسولا هع ريكفتلا ٌمَضِخ يف وهو لأسي اًمع مهُدحأ َبيجأ ولو , مهلاؤس

 هله نم قاتجنالا يف وه َرْيَسلا نأ وروصت يف ٌرمتساو ؛ .عاستتقالا نم ٌةيركفلا

 رايد
 2 5 ق مسا 1 1

 دعا ايم وسلب وب داو تاكل اذعا كيك هيدا قساو

 اذهو يل ليو : يسفن يف ُتلقو « ةيياغلل قلو ًالسك ييفن تددجوف ٠ رمال

 نيضقانتم نيعوضوم هوجو نياديعل 2« ةفيحص يمامأ تناكو . كديدج موي

 هن

 , /١7 /-سبع ةروس (5)

 يلد



 0 ل راحتنا نع لوألا

 رآ : لاقو « اهامرو هتدعم جرخأو « هنطب اهب قش ٍنيكس ىلإ | دمعت ةيدعملا

 . ! ةثيند دعب تامف كنود ٌةدحاو ةقيقد شيعأ ن أ

 ينذإ»ا - 8 هيف لوقت ةدّيس هتك الاقم ةفيحصلل ٍرخآلا بناجلا ىلع تيأرو

 اتا اسقف ايد اهو يمامأ ىرأو ؛ 0 ا

 00 0 رمعلا ينبهو أ ىلع هللا ٌركشأف

 عر او نوعا لانو , رمألا يف تركفف : بتاكلا اذه لاق

 . ؟ صخشلا اذه راحبتناو ٍةدّيسلا هذه

 . !؟ يّمهو يمْعَو يلسك رس وه امو

 . ةيركفلا ةسوسولا وه يدنع اهببس نأ تفرعف
 "ل

 هذه ةيجيتن امهو ٍةايحلا ىف لهجلاو رجضلا ْنِم ىرخا ةرابعبو

 . ةسوسولا

 ناسنإلا لعجت ٌةيركفلا ور رطخألا رثآلا وهو - : لكلا هوس نا

 لاب نَطلا ءوُس ىلإ ايجيردس لفتني مك « نيرحآلاو وأ هيرب نظلا يئس

 ارو ودم . ٍراهطألا ةمئألاو ٍنآرقلاو ا ياا

 هنم رضعسي 0 3 د 00 كردلا نإ 0 ىتح ناسنإلا كرتي

 لاح اذهو !؟ كب انأ يتقالع امف « كْيَمَدَقِب انه ىلإ تئج يذلا تنأ : لوقيو

 ةليلق ٍةجردب َّنظلا ءىّيس َناسنإلا ٌلعجت ٍةيادبلا يف يهف « ٍةّيركفلا ةسوسولا
 ةمئألاو ٍنآرقلاو لوسرلاو هللاب ّنظلا ٍءوُس ىلإ لصت ىتح « ًايجيردت ربكت

 ( مالسلا مهيلع )

 نيد



 : نظلا ءوس راطخأ
 نأ ىنعمب , يتيسفتلا لإ ًانايحأ يّدْؤي هْنَأ وه نظلا ٍءوسل ٌيبكلا ٌطخلا

 اذإو « ائّيس لباقملا ٍفرطلا ٍناسنإلا ئدل نظلا ءوسو ةيركفلا ٍةسوسولا روصت

 . !! هبوجو وأ ,لتقلا ٌراوج مث ؛ « ريفكتلا ُهالت ٌقيسفتلا عقو

يتيسفت ىلإ هٌعفدي نظلا ةوس ّنكل « ًايروث ًادّيدتم ًاَباَش ئرن « ًانايحأ
 

 2 هل للحي ريفكتلا اذهو «ٍرابكلاو ِءاملُعلا ريفكتو نيِرخآلا

 . !! مهّلتق
 . نظلا ٍءوُس ببسب ًاريبك ًاملاع لتقيف

 ةيركفلا ةدوتسولا نم حجيتانلا ّنظلا م ٌثوسف « ريسي رمألا نأ اوروصتت الو

 ناك توتال هاه ول اذ | ةّصاخخ ٍنونجلا نم ٍةبيجعع رلاكشأ ىلإ ًانايحأ ُلِصي

 لعسي نأك « ميظع انه همثإو  هللاب ٌدايعلاو هيجوزب ّنظلا ٌجوزلا ٌءيسُي

 نإ : هقجوزل لوقيو « َّنظلا ٍءوس يف ٌجوزلا عقيف « قاقزلا يف لجر ( حنحنتي )

 1! :كللجأ نم كلذ لعت لجرلا اذه

 مدا ِءارِش يف ٌجوزلا رخأتي وأ ؛ لماكلاب نونجم جوزلا اذه لثمو

 اهخنارص ٌعفتريو 3 ( ةّيمهولا ) ةيناشلا هتجوز ىلإ ّبهذ هنإ : : ةجوزلاا لوقتف

 : ةيلكلا نعم لكي نوح[ دهو (اهجوذو اهسقن ةحاشاف

 ةهباشملا نتاع نم َريثكلا ٌثيأر دقو ٍسانلا نيب نيب ةروهشم ةصق كانه

 اناك ٍنيجوز نأ وه ( لثملا ) ةصقلا هذه ٌدافمو , ( ىرخخأو أ ٍةجردب ) اهل

 لثم دمت ( دسألا قيرط ) ةرجم َّنَأ نوملعتو - تيبلا ٍحطس ىلع ِنيَعِجطْضُم

 « ةكم قيرط ىلإ ٌريشُت هنأ ٍ,سانلا نيب عئاشو ٍةلبقلا هاجتاب ٍءامسلا يف ٍةّداج

 ) ,عئاشلا اذهب تباجأف اهيلإ نارظني' :اناكو ةّرجملا هذه نع هتجوز جوزلا لأسف

 . هيلإ اهب اودتها ةكم ىلإ ٌقيرطلا اوُلِض ججيجحلا َّنأول : تلاقو
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 مام
 ةطخ تعضو دقل « غران اهيلع عمو طوملا دَعأ : اهبارخ عونس امل

 . !!رخآ ًاجوز يجؤزتت يكل ينولتقيف اشنللا يال انه مانأ تنل

 ةيعقاو َةَصِق ) يل لقن ٍةداسلا ّدحأ ّنكلو . ًةيعقاو تسيل ًةَّصِقلا هذه ٌلعلو

 يردفلا ةسوسولاب ّىلتبم ناك جوزلا ,. ٍنباجوز ينءاج : لاق « ( ةلثامم

 3 اهل ٌتهجوَتف 2 ةساجنلاو ةراهطلا يف ةيلمعلا ةسوسولاب ةالتبُم ةجوزلاو

 ىلإ يتفتلت ملو , كل ُهلوقأ امل ٍتيغصأ اذإف « ٌةِسِوْسَوُم كنإ تلقو

 جوزلا نأ ٌتيأرف « رهشأ ٍةَنِ لالخ ِكبلق نب هروذج ٌلاصْتسا مت )2 كيارشي

 . ٌبهذو ماقو 3 ةيركفلا هّسواسو َجِلاعأ نأ ضفّرو 2 ةبيرغ ةجردب ٌريغت لق

 دقل ! يتجوزإ ُهَنَلُق ام تْمهف دقل : يل لاقو ًايمتاه يب ؛ لصتا ةدم دعبو

 تحت رهشأ نس لالخ هه نأ اهتدعوو « كيوتو يني قط نأ اهنم تبل

 . ! كفارشإ

 . نوريثك ههابشأو لياكلاب ٌنونجم جوزلا اذهو

 اذإف  ةفرحنم اهربتعيو اهب ّنظلا ٌءيسُي وأ اهجوزب ْنظلا ٌءيست ةأرملاف

 , هتجوز ىلع َّرمالا يِقلي يسنو اهفّرَص وأ ةيدقن ةقرو - الثم  هبيج نم تعاض

 . ةفعلا مادعناو ٍةميرجلاو ٍةقرسلاب اهمهتيف
 رايح ةجووتلا ٌلعفتو مهله ةيانهوأ راهظ] ىلإ انايحأ ةحاقولا هب لت

 . ًةلثامم ًالاعفأ

 هب كَل سْيِل ام ٌفقت فت لَو 00 ىلاعت - لوقي « ميظع لامعألا هذه مثِإو

 . 9 الوؤنم نع لك كيلوأ لك داؤفْلاو َرصباَو عسل نإ لِ

 ةاهتتو"# نظل ًاغابتا ملعي الاّمع ثّدحتلا نع ناسنإلا ئهنت ةيآلاف نذإ

 دريس ةئطاخلا راكفألاو لاوقألا كلت لثمو اذه لثمف . نيرخآلاب ٌّنظلا ٍءوس نع

 . 3١ / ءارسإلا ةروس (4)



 كيلع دهشتسو « كِداؤفو كِناسلو كرصبو كسمَّس نم ةمايقلا موي اهنع 18

 . كخراوجو كُؤاضعأ

 :اهرتل الوانبل لقي منو انيك هدا كعووم للقلا ليجر ءاضأ اذإذ

 اذامل - : هل لاقيو « هّبلق هيلع دهشيسو « ٍرْشْحَملا يف ةمايقلا موي هنوجرخيسف
 ؟ وسلا كتجوزب تننظ

 . ؟ هنع ُمالسإلا مكهني ملأ

 . سدحلاو ٌنظلا سيلو ؛ نيقيلا ٌعابْنا ملسملا ىلع نإ

 ٍءوسلا َّنَظ متننَظَو # : 9 نييقيقح َنيملسم اويل نظسلا نوشبسُي د نيذلاو

 هنونظ ٍةقنرش لصخاد فتلي يذلا كاذ ( نوسعلم ) لت . (4)0 ًاروُب امَْق منكَ

 1 يقرا قيمر يحتل قل ذود لفت العم اماني ةماقراو

 هلوق يس ٌنِظ هنهذ يف رطخ املك  ركذتي نأ  ةأرمإ وأ ناك الجر  ٌنظلا

 6 ةرئاد رع قربلا« رمازخلا توما ىلاعت -

 تا ةبعكلا ىلإ رظن : (هلآو هيلع هللا ىَّلص ) هللا لوسر نأ يدرو

 مظعأ ُنمْؤمْلل هلو !! هللا ىلع َكَسْرُح ْمظمنأو َكَمَطُعَأ ام تيبلاب ًابَحْرَم :-
 ّنظِي نأو ُهَمدو هلام « ةثالث نمؤملا ن نيمو ٌةدجاو ُكنم ْمّرح هلل أل ؛ موا مرح

 , 2 يملا طق
1 5 5 0 3 

 30 ٌحِضوُي وهف « م ارحعلا لاما .لكاف ٠ لا اسس نأ(
 ةيسّتو . ةفيفعلا كيجوزب نظلا ةيبن نأ نمل ةانيعلاف ةرسالا ردك مهطع

 . ٌةوفع تناك امهم اهبلق نم ٌةملكلا هذه جرخت نلف « ةفيفع ريغ ةملكب اهل

 , ١١ / حتفلا ةروس (0)

 ١٠١ ١١ / تايراذلا ةروس (5)

 كاما



 لا يسحتو ةدوسلا ميدل هيصة

 . ًاضيأ ٍتاديسلا ىلإ هّجوم ريزطحتلا ل

 اهجوُرب ٍتادّيسلا ىَدُحِإ نع رداصلا ءىّبسلا ّنظلا كِيذ ٌريثأت ىسنأ الو

 ٍلْمَع ىلع َتْلَصَح دق تنك ٍةليللا كلت يف: : لائاق َةيلاتلا هن ةثداحلا لقن يذلا

 . داتعُملا ىلع ةدايز نيتعاس وأ ًةعاس لمعأ ن نأ ٌتررطضآو « ٌيِناضِ

 رماستإ قير ؟ اهلاساطأر ةجوزلا كلج نع لجأ نب ؟ ْنَم لجأ نمو

 ماعطلا ٌتضفر دقف 2 0 ىلإ تعج يفاضإلا رفا

 بالا ا ل

 ُدَنَم تنك ثيح ىلإ ٌْمجرا : يل تلاقو « ٍفينعتو حارُصب ينتابقتساو

 . ! برغملا

 هيف ٌتلوانتو « قدانفلا ٍدحأ ىلإ ٌتبهذف « ٌلعفأس ّنَسَح : اهل ٌتلقف

 هد ةناعتسالابوا .مويلا كلذ ٍدغ .حابص يف لزم ُثرجأتما مث ملا

 ,عوبسأ ةبارُق اهددع ُتيِقيو ئرخأ ةَرْسأ ُتسّسأو « .مويلا سفن يف تجوزت

 ُتْيَح ىلإ ُتيهذ دنقل : ئلوألا يتجوزل ٌتلقو ٠ دلوألا يتيب ىلإ اهدعب ُتْدُص

 ِكَليل ِتْدرَأ ْنِإف « ةليل اهلو « ةليل كل نوكتس ًادعاصف ّنآلا نمو « يِنّترَمأ

 . !! رمألا يضق ء اهل نيتليللا اتلك تناك الإو « تئج

 . هلعفي نأ يغبني ال ام ُجوزلا لَمَق دقل لجأ

 نيف آلإو : اهّلقع اهعسي ال ٌةثّيس ًانونظو ًالاوقأ حنت :: ةجوزلا ًانايحأ رن

 1 لاوقألا هذه تأ 0

 ىف نال و مالا اعلا يح قعر 7

 مكولداجيل مهئايلوا ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو # :   ىلاعت  لوقي

”1/ 



 سا # هوم اى ىو مموم#ع ©

 . #2 نوكرشمل مكنإ مهومتعطا نإو

 . ( اذه لّقو ) اذه ٌلعفآ نأ هيلإ يحويف , ٍناسنإلل يتأي ٌناطيشلاف
 ع 6 عال : 9 5
 ٍرومالا هذهب مكنيب ةدوملا أورمدت الو « ٍليطابألا هذهب مكتويب أورمدت الف

 . ةميقعلا

 تاس #0 : 2 2 0
 مهنم هنكل بنذ ِءاسنلا نم نظلا ٌءوسف . كلذب ةصاخ لاجرلا يصوأو

 26 م ا : 00
 ةارمأ تجوزت : لوقت ىهف « مارحلا يف عوقولاب كمهنت ال ةجوزلاف « مظعا
 1 ١ نا (000-ر
 . ىرخا

 2 2 0 ا
 مكاح ىدل تبثي ملو . هب تحرصو . كيجوزب نظلا تاسا اذإ اما

 0 ولا كيا م 00
 ميظع هبنذ نال . ةدلج ( 70 ىلإ 50 ) ب كريزعتب رماي نا عيطتسي عرشلا

 . هجراخو ِتيبلا يف ّنظلا ًءوُس اوبنتجآف . لتقلاب هبحاص ىلع نآرقلا وعدي
 2 0 و 2 5 م ١ 20 ع "ل

 سسجتلا ىلإ ذوقي دق نظلا ءوس نا ىلع ةصاخ تاديسلا هبناو

 ايد - : هنع ( هلآو هيلع هللا ىَلص ) ُمظعألا يبنلا لوقي ٌميظع ٌبنذ سّسجتلاو
 2 : 2 نبأ 7 5 5 . 2000 3
 الو نيملسملا اومذت ال هبلق ىلإ ناميإلا صلخي ملو « هناسإب ملسأ نم رشعم

 هتروع هللا عبتي ْنَمو . هتروع هللا عبتي مهتاروع عبتي نم هنإف . مهتاروع اوعبتت
 . ©9)( هِتيب يفولو ةحضفي في

 دقف كلذ متلعف اذإو « سّسجتلا ىلإ يّدؤي نيرخآلاب نظلا ءوس نذإ
 . ٍةحيبق لامعأ يف مكعقوي

 5 # ملك 9 00 و 00

 2 مهناريج تيب لخدي اباش  اهتيب باب دنع ةفقاو يهو  ةارملا ىرت الثمف

2 

 . ١12١ / ماعنألا ةروس كتل

 باتك ؟ ج يفاكلا لوصأ يف ينيلكلا اهيوري ىرخأ ثيداحأ هانعمبو 190 ص ١ جراحبلا ةئيفس (9)
 : مهتارثعو نينمؤملا بويع بلط نم باب رفكلاو ناميإلا
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 رجناو «ٍراَّذلا باب دنع - هللا حمس ال ّسانلا ِتعُمَجو تسّسجت اذإ اَمأ

 .لافطألا عييضتو سؤب ىلإو قالطلا ئىلإو ٍةرِطَح ٍةنتف ىلإ  هللاب ُدايعلاو - ُرْمآلا
 دق ةأرملا هذه نوكت يذلا بنذلا ٌمجحوه امف . نيفرطلا الك ٍريمدتو

 . !؟ هتبكترا

 لجرلا كلذ ( مالسلا هيلع ) نيسحلا مامإلا هيلإ هبن امبن ئرخأ هرم ركُذ
 همايق نم دشأ لعفلا اذه مثإ نأ ىلإ راشأ ثيح هتجيوزو هنبا نيب قرف يذلا
 . امهيدسج نم اهعازتناو امهقورع عطقب

 هسا يِسْدَقلا رهاظلا يوذ نيرّجحتملا نم ضعبلا موقي ًانايحأو
 ةحيضف كلذب يتدحوو ءمهدح أراد ىلع سانلا نوعمجيو « ٍةسّدقُم َمئارَّذب

 اذه نأ ببسب كِل ُلكو هللا حمس ال- يتالطلا ىلإ يدؤت دقو « نيفرطلا الكل

 اذه َّنَأ نيح يف ( يهللا بزح ) ٍلمعب َموُقَي نأ دار نيدتلاب رِهاظتملا رّجحتملا

 ىلع َكيِحَأ َرْمَأ عض : را هوه لستم عت برج عياوم
 « ارارم ( هلآو هيلع هللا ىَّلص ) مركألا يبنلا هب يصوي ناك ام اذهو ١!« هس
 هل سمتلاف ًارذع هل دجت مل نإف ًارذع كيخأل بلطأ »- : برأي هّنِإ ىتح

 ملسم انأ مك : را 0117( ًارذع

 لهف « نيؤملا يخ أ لمعل ًالمحم.دجأ نأ عيطتسأ ال ينأ ٍةجرد ىلإ فيعض

 . !؟ كلذك نحن

 مق ةوفص اي متنأو ظعولا سلاجم ىلع نوبظاوملا اهيأ هبا كيضوأ ام نإ

 ٍسسجتلا يف _عوقولا نع مكاهني ( هلآو هيلغ هللا ىَّلص ) مظعألا ٌلوسرلا ٌَنأوه

 يف اهرشني ٍةّيضق , لاعتفا لجأ نم كانمو انه ىلإ مكّدحأ بهذي نأ نعو

 يهو ِءاسْنلا ىدل اميس الو ثاففلا .عيمج دلة ةدوجوم ةرهاظلا هذهو ٍعمتجملا

0 

 ١1594 .٠ ص الد ج راونألا راحب مد

 قفل



 . بيذعتلاو لتقلا مثإ قوفي ميظع بنذ

 . !؟ نظلا ٍءوُس يف عقن اذامل

 ىلع كيخأ رم ا يلا 2 ا

 مامإلاو نينمؤملا ٌريم أو ( هلآو هيلع هللا ىلص ) ُيبنلا هب رمأ ىذلا « هنسحأ

 14.( مالسلا هنلعو يرعاها ةدئآلا تلغاو عددا اييغر قداسلا

 . !؟ نظلا ِءوُس ْنِم َلَدَب ّنظلا نّسحب ئىّلحتت ال اذاملو

 . !؟ نظلا ٌءوس أشني نيأ نمو

 ءىبس حبصأ نعتملا عقتتْسُملا لاحك حَبْصَأ اذإ بلقلا عضو نإ
 . ْنَظلا

 ٌربتعا « ُبلقلا ّمِلَس اذإف . ّنظلا ّنسَح جتني َميلسلا ٌبلقلا نِإف سكعلابو
 . حيحص سكعلاو نيملاس ٌعيمجلا

 اذإف ٍنونظلا ٌلّماجت وهو « ُلهس هَجالع نك « ٌريطخ ٌضرم َّنظلا ٌءوسو
 « كننونظ ىلع ًارثأ بترت ملو « المحم هل تدجوو . كِيجوُز ّنَن ائيَش تير
 ئبأ مأ ءاش اهرثأ ىلع ٌرِحدني ٍناطيشلا مف ئلع ًةعفص كلذب تهجوو

 ملو هعم َكِلذ َتلعف اذإ َكّنَأ ُدَكْؤي ( مالسلا هيلع ٌقِداصلا ٌمامإلاف
 . كنع دعتبا ثيبخعلا اذهل تجتست

 50 ٍلمحم ىلع كّجوز نع ٌردص ام تلمحو , هل تبجتسا اذإ امأ

 . لماكلا ٍنونجلا ئلإ  ًايجيردت  ةيركفلا ةسوسولا هذه كتلصوأ كلذ َت هأو

 ّنكل « هترخآو ٍناسنإلا انيلد مدي ٌيناطرسو ٌريطخخ ضرملا اذهف نذإ

 نودظلاب مامتهالا ٌمدعوهو « ٌعيمجلا هب ٌمايقلا عيطتسي ريسي لهس هجالع

 ٌنظلا َّنأ ُدَكوي ٌنآرقلاف , 2004 ًاعْيَش ْقَحْلا َنِم م ينغُي آل ّنظلا نإو 8: ف ةئيسلا

 )١6( مجنلا ةررس /81 .

 نضر



 ٍنآرقلاب لمعلا ٌتلهاجت دقف « َّنظلا ىلع تدمتعا اذإف ءًاثيش رمثيال
 هنع تضرعأو ٠ ميركلا

 ننح



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ففي



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ةيلمعلا ةسوسولا

 دقو « انثحب نم رشع يناثلا لصفلا عوضوم وه ؛ ةيلمعلا ةسوسولا »
 دقو « ةيلمعلاو ةيركفلا :  نيمسق  رشع يداحلا ٍلصفلا يف  ةسوسولا انمسق

  ًانايحأ اهب ناسنإلا 0 يتلا ةيناثلا نع َمويلا ثّدحتنو ئلوألا نع انثّدحت

 ليعلاو ءوضولاو ةساجنلاو ةراهطلا ٍنوؤش يف هتيولاو هِلامعأ يف

 دوبنم اهب ئلتبملاو « اهتينب رّمدت يهف ٠ ةرسالل ًادج ٌةَرِغُم يدر 6اتاداعلاب
 رسال ةدرفلا مدت يهف ٠ ًايعامتجاو 8

 ٌدحك ٍةسيئرلا لماوعلا نم يهف « اهريمدت لماوع رثكأ نكت مل اذإو

 نوباصملا ةّصاخ ٍةلماك ٍةروصب مويلا ثيدحل تفتلي نأ ّيرورضلا نمف « ئئدأ
 . اهب

 . ؟ اهيمسِق الكب ةسوسولا أشنم وه ام

 « ٍناسنإلا لقع ىلع اناا 0 ناطيشلا نإ : تلق قباسلا لصفلا ىف

 باذك ئسانيسوهف  ًايِسايَس ناك اذإف « ًاراذعوأ ًاقفاتفو ًاغذاخيم كلذب هلعجيف

 . عداخمو

 هل ًاعبات هّلعجيو . ناسنإلا بلق ىلع ثيبخلا اذه ُطّلستي ًانايحأو

 درجت نأ اضيأ نكفي هكر امهاخ ةرات تركي ناينآلا كلفنا انلكن

0 



 دوحتسا اذإو ؛ ةميركلا هّتايآ يف نآرقلا هيلإ ريشي ام اذهو « ٌناطيشلا هيلع

 اول دبع ةعجيف : يهتشي ثيح نإ هيو « نانا بلق ئلعناطمشلا

 ينآرقلا حيضوتلا بسحب ٍناطيشلل ادناه ءاوهألاو ,لاومألاو

 ةركفلا ةسوسولا هيدل دجويف « ٍناسنإلا دنع لّيختلا ٍةٌوُق ىلع طّلستي ةراتو

 مزجيو ٌعمسُيو رِصبُي اهّبحاص لعجت ٌةجرد ٍةلاحلا هذه ةروطخ غلبتو « ةيلمعلاو

 ٌناطيشلا طلست يذلا فئاخلا ناسنإلا ااشمف ٠ ٌداصأ اهل عقاو ال ًءايشأ وجوب

عمسيو « نجلا ىئري ٍةبرحخ راد ىلإ اليل بهذ اذإ « هلايخخ ٍةٌرُق ىلع
 « مُهثيدح 

 « ٍربقلا نم جرخبي أديم ئري رباقملا ىلإ بهذ اذإو , هلوق يف قدصي وهو

ملا ًانايحأ ىري هّنِإ ىتح + تّيملا هدراطُيف هنم ةفيف ء ديواني همسي
 دقو ي

 . هيلع ئمغيف كليا

 ميال ا خم وو ميلستلا عمو

 هعمسو ِهِرَّصَب يف ترْثَأ .ليختتا وق ّنكل « هب ُكِسْمُي ملو « وداني ملو «ربقلا نم
 . ةبيصملا هذه يف ُهَتعَقْوَأ ىتح ( هيدل !سمللا زك

 هه ىلع هلاح حبصي ؛ « ةّيلمعلاو ةيركفلا ٍةسوسولا يف ٌصخش عقو اذإ

 ًاروف مزجي الشم ٍةساجنلاو ةراهطلا يف ةسوسولاب ٌصخش يتب اذإف ؛ ةروصلا

 هب سي هنكل ٠ كلذ عوقو مدعب مامعلا هب ىتح « ةساجنلل رلاقتنا عوقوب

 نإ ذِإ (ةراؤسلا .لوصحب ٌمِزجي ال هّنكل , ةساجنلا عوقوب ةعرسب مزجيف

 يتلا ِءايشألاب ٍةيروف ٍةروصب مزجي هلعجو « يتلا هوُف ىلع ًطّلست دق ناطيشلا

 يتلا ٍءايشألا ٍنأشب نانئوطالا ىلع لوصحلاو .مزجلا نع زججعي ٍنيح يف هرضت

- 
 5 هعفنت

 نإ ثيح ضيرَم هنأ َكِدُي نأ يباوسولل يغبني ٍتاذلاب ٍةطقنلا هذه نمو

 مم لماعتي املثم ةراهطلا  هدنع- لّمشت نأ بجي ٍقيدصتلاو .مزجلا ةعرّس

 دراوم يف كلذ يرسي نأ بجيف « يتيدصتلا ٌعيرس نكي مل اذإو « ٍةساجنلا

 نسل هع و لققق امكلاب سكش اف ًاميلس ناك اذإ ًاعم ةساجتلاو ةراتيطلا

 نضضش



سآب ٌدتشي ّيحور ضرَمب ٌباصُم هنأ فرعي نأ هيلعف « كلذك
 مها امّلك ٍرارمت

 . ٍسواسولا كلتب

 ةكحلا لثم بناجلا اذه يف ىهف « ةيحورلا نفاق يح نك

 ةيليختلا ة 0 ا ا

 . ناسنإلل

 نب هللا ٍبع ٍثيدح يف ( مالسلا هيلع ) قداصلا مامإلا ِهِب ٌحّرِصُي ام اذهو

 0 ناطيشلا ,لمع نم اهنأب ةسوسولا فصو دقف « قباسلا نائس

 منهج ىلإ انلخْلَيو « اناينُدو انّيرخآ رمدُي يكل « انل ٌدعقو ٌدعتسا دقف « ٍرارمّتساب

 . نّيعم بولسأب اًنم ٍدحاو لك

 َّبُحِب رخآلاو « يصاعملا نيتي هفرحيو اذه يرْغُيٌثيبخ ٌناطيشلاو

 ةيوقولا | ةباقلاز ءاجلا ٌبحوأ ِتاوهشلا يف سامغنالا وأ ٠ مارحلا .لاملا

 . يقالخألا داسفلاو ءاغبلا وأ ءاشْخفلا ةعاشإ وأ ٍناتهبلاو ةبيغلا وأ

 - ةقداص ايؤر يف ناطيشلا ئأر مهّدحأ ّن نأ »- ةروهشم ٍةثداح يف - لقنُي

 انهب رخال ايلددصأ قلاب تاجا اهتم الاحلام اعردحت ا تيومو

 يه لاقف ؛ ؛ اهنع هلأسف «ةّيديدح ًةلسلس لمحي ناك امك « رانا لإ مدآ ينب

 . اهتطق هلك « ترم ثالث ليلا هبل بهذ دقو يضرلا بيرل

 ٍدَّدعت رس نع هلأسف « ٍناولألا ةفلتخم اهُلِوحي يتلا ٌلابحلا ٍتناكو

 : ( ٍنّيعم يرطب ٍناسنإ ّلك فرحي هب هباجأف اهناولأ

رعف , ّيضرلا فيرشلا ىلإ هيغ يف ٌضخشلا اذه بهذ دقو
 نأ هنم ف

وغإل ًةَيِضاملا َة ةليللا هل ضرع ٌناطيشلا
 ٌقيدصت كلذ يف َناكو « ىجن هنكل هِئا

 . روكذملا صخشلا ايؤْرِل

 0 هيلع هللا ناوضر ه7

 ضف



 ٍ .لاكشألاو ناولألا ةدّدعتم ٌةبيرغ ٌةسبلأ يدتري وهو ايركز نب ئبحي ىلإ سيل :
 را ا اري حام

 . ©)اهُيسانُي ام َةَعِف لك ر لالضإل

 دعبف ٍناسنإلا لالضإ ىلع مسقأ ناطيشلا أ 1 ميركلا نارقلا نكذب

 يتبول اَمبق َلاَق » : - ىلاعت - لاق ةيهلإلا ةرضحلا نم هدرط نع ُتَّدحتي نأ

 ْنَعَو ْمِهِفْلَح ْنِمَو مهد نيب مهيأ من ٠ ميِقَتُْملا كطارِص ْمُهَل ٌَنَدْمنأَ

 #2 ٌنيرِكاَش ْمُهَرثْكَأ ُدجَن لو مهِلِئاَمَش نَعَو مهام

 نيب نم 0 - : علا ةيآلا ريسفت يف ( مالسلا هيلع ) رِقابلا 0

 اهعنمو زارا عمجب مُهرُمآ مهفلخ نمو « ةرخآلا مهيلع نوهأ - : ديأ

 نييزتب هيديرلا قلع ذيل مهناميأ نعو ا
 تاوهشلا بيلغتو تاّذللا بيبحتب مهلئامش نعو « ٍةهْبشلا نيسحتو ٍةلالضلا
 . 9 ههيولُق ىلع

 ٍءادتراو باجحلاب ةناهتسالا يقيرط نع ٍةمرتلملا ريغ ٌةأرملا يتأب هنأ 0

 ٍدسافملا قيرط نع يلاتلابو « ٍنيقاسلل ةرتاسلا ريغ ةنيزملا براوجلا لاثمأ
 ةيقالخألا

 مهرجيف 3 .ميقتسملا ٍطارصلا رهاظ نع مهيتأيف 3 َنينيدتملل ةبسنلاب ام

 . ةسوسولا يتيرط نع منهج لإ

 ٌلواحُي انننع فلعسلا فايألا اوس ا راعي نأ اه نيباصُملا يصوأ ينإو
 نوعا اوبكتريف ؛« , مهغداخيو 2 ةيليختلا مُهاوُق ىلع ذاوحيسالا ٌناطيشلا

 لُكب مدآ يب ِءاوغإل هللا ىّدحت دق ثيبخلا اذ» 3 اوركذتيو , ةحيبقلا ةسوسولا

 : ٠٠١ ص ١ جراحبلا ةئيفس ,يف  هرس سّدق  يمقلا ثدحملا هلقني ليوط ثيدح صخلم 00(
 . ١1/ل 215 / فارعألا ةروس (؟)

 . ةميركلا ةيآلا ليذ يف نيلقثلا رونو نايبلا عمجم كلذكو ١47 ص 71" جراونألا راحب (؟)

 ندين



 ا لسفلاو لا وادعو

 نأ مسقأ هللا هنعل ناطيشلا نأ رخآ عطقم يف ميركلا نآرقلا يكحيو

 ا لا

 , #2 هللا قلن مهتما ماعْنألا ُناَذآ نكت

 اهودقفيو « ةّيهلإلا ةرطفلا ُرْيغُ م هاو انك شقا ىلع مَسْقَأ وهف

 ريتستلاو هلاتنو عيضخلا بوجو ِكاردإ نعو هللا ةفرعم ِكاردإ نع اوزجعُيو

 ٍنوُد نم َاَيِلَو َناَطْيْشلا ٍذَخَنَي ْنَم » : - ىلاعت - لوقي مث « ةليذرلاو ةليضفلا َنيِب

 004 انيق اناود ريح دف لا

 . ! نيبملا كنارسخب مكحي َنآرقلا َّنِإ ّيسواسولا اهيأ ايف

 نأ مسُقأ ةيهلإلا ة ةرضحلا نم َدرَط امدنعف « هيقباس هبشي ثلاثلا عطقملاو

 كتْوَصب مُهنب َتفطَتْسآ نم ِْرَْتْسَو ل - ىلاعت هباجأف « مدآ ينب لِي

لوألاَو .لاومألا يف ْمُهُكِراَشَ َكِلجَرو َِلْيَخ مِهيلَع بِ
 امو ْمُهْدِعَو ِدآ

 . 904 اروع لإ ناطْبَّشلا مهدي
 . ؟( ناطيشلا ثوص موه امف

1 ينعي ( كِلَجَرَو كليخب مهيلع بِلِجأ او ؛ ىقيسوملاو يناغألا هن
 

 قاف ُهَيلتبي نأ : يأ ةلاجرلا امهدحأ زيشيج ٍناطيشلل
 نوهقفي ال ْنيحِلاص ريغ

 . مهساوسوو مهُلهجب م منهج ىلإ كنودوقيف

 يذلا ةلايخلا ,شيجب هيلع ٌطّلستي ًةراتو
 - ينآرقلا ٍريبعتلا بَسَحِب  هيدل

 . 118-119 / ءاسنلا ةروس (4)
 . ١19 / ءاسنلا ةروس (ه)

 . 54 / ءارسإلا ةروس (5)

 ضخ



 . ٍناسنإلا الا يني ةّيرغلا وامل 0 ا ام 01

 , هنم هلايع ماعطإب هيوغيو « مارحلا لاملا يف ناسنإلا كراشُي ٌناطيشلاو

 نم فرعن هيلعو « ًاضيأ هّدالوأ رّمديف « مارحلا لاملا كاذ نم ٌةفطُتلا دقعنتف
 يف سّحبلاك َكاذو مارحلا لعفلاب اذه َةّيٌرُ رُمدُي ٌناطيشلا ّنأ ٍةمّدقتملا ةيآلا
 ناايوتللا يأ ( هقوص ) قيرط نعو هريغو ةوشّلاو بلا ,لكأد أ شفلاو ٍنازيملا

 هب ًاًضاخ اناطيش ٍدحاو لكل مضي هنأ فران نل يقي الو عيجلا عب « ءاوغإلا

 . نيطايشلا ٍةّماع نم هئيرقف سانلا ٍةماع ْنِم ناك نِإف « هل ًانيرق

 . ًاضيأ ملا ُهئاطيشف « ًاملاع ناك اذإ اّمأ

 ناك دقف . « يدزيلا اضر مالغ» فلا موجرعلا لماكلا فراعلا م رم

 انأ يناطيشو ًاناطيش ٍصخش لكل نإ ٠ - : هربنم ىلع نبي ًارارم ٌلوقي
 . « يئالم»

 . ةمّدقتملا ةيآلاو ٍنآرقلا نم ٌطّبتتسم .لوقلا اذهو

 مكدالوأ 7 ٍناطيشلا ٍدرط يف ٍناتديج سانلاو للا يتروس نإ

 مهجورخ دنع اهولتيل « ْلُق د رْمألا لعفب أدبت يتلا .عبرألا راصقلا روسلا ماو
 . نيطايشلاو نجلا ٌرَّش نم ًاظفج مهل نوكتل ٍتيبلا نم

 اهل“ هايتنالاب انارحأ ام ٌةفيطل ةراشإ نآرقلا نِم نيتريخألا نيتروسلا يفو

 عبرأ نم هللاب ٍةذاعتسالاب ٌرمأ قلفلا ةروس يفف ! ةسّوُسَولاب َنيِباصُملا ًاصوصخ
 :  يه ءايشأ

 ئربكلا ىوقلاو نيرمعتسملا ٌرش هقيداصم رطخأو . سانلا ٌرش نم

 اذإ , ةّيسنجلا ةزيرغلا ٌرَش نم : يأ 204 َبَقَو اذإ يتساغ رش نم إطو
 . 8-5 / قلفلا ةروس (8070)

 فض



 : اح اهنم هللا ةذاغتسالا ٌردُجِي ةلاح هذهو ثا

 ةأرما دمعت نأك , ِتايواغلا نم يأ 204 ِدّقُملا يف ِتاَناَقتلا ٌرَش نم طو
 جنغتتو حزامتف , كِلمع لَحَم ىلإ يأت نأ لثم , اهعباشتف كتياوغ ىلإ

 . كيوغتف

 , ةروسلا كلذ ٌرمات امك اهني ةذاعيسالا"تحي كقاوحلا له. لكفو

 ىلع نكلو « ةمهُم ءايشأ ةعبرأ هزهو , 904 َدَسَح اَذِإٍدِساَح ّرَش نو »

 ةروس يف ةدحاو هرم ٌبرلابًاعيمج اهنب ةذاعتسالا تدرو دقف .اهتيمهأ نم ٍمغرلا

 ٍءيش نم ٍتاّرم ثالث ةذاعتسالا تدرو .نسانلا ةروس يف نكلو + ةكرابملا يقلفلا

 كلم « سانا بزي ويملأ لل: ٍميِحَّرلا ِنَم ِنَمْحَّرلا هللا مسي 8- :دبجاو

 ,#23 00 ,ساثلا
 مَع 5

 وهف ) ( ٍةدحاو ٍةقيقحل تافص اهنال ) ةفصلا رييغت مغر مئاق انه راركتلاو

 . !؟ ءيش يأ نم . تاّرم ثالث هللاب ةذاعتسالا ينعي

 ٍةسوسولا ريثكلا ناطيشلا نم : يأ * سانُخلا ساّوسَوْلا ٌرَش ني »
 2 م م مس ِِك 5

 . هسواسول ( ةفيزم ) ةلدا مدقي يذلا

 ناطيش وهو . ةسوسولاب نيباصملا ٌناطيِش وه ) سانخلا ساوسولا » نإ
 03 4 5 3 نال وم 5 م 1 خ4 م

 اذهل وأ ةارملا هذهل َنيِهاربلا ٌفيزُيو « ُهَسواسَو يقلُي فيك ٌفرعي ملا ٌّيِكَذ ٌريبخ

 لولا

 وهف , ةغلابم اتغيص امهالكو « ًاساوسو » ِهنوك ئلإ ًةفاضإ « ٌساّنُح وهف

 : ( ٍفيزملا ) :لالدتسالا ٌريثكو ةسوسولا ٌريثك

 ةيبرغ ةبيجع ٍتاغوسم نومّدقُي مهف , لعفلاب ٌنيّيساوسَولا لاح اذهو

 38 / قلفلا ةروس (9)
 ة-١ / سانلا ةروس )٠١(/

 نايف



 َنيِج ٍديلقتلا يف مهِعجْرَم نْمِذ يف رطخت ال ٍتاليصفت يف َنوُققدُيو , مهلامعأل

 يحو ْنِم وه لب 3 يقيقح ٌلالدِتسا وه هّنومّدقي ام نأ ِءالؤه ٌروصتي الو . ىوتفلا

 ىلإ نووي َنيِطاَيشل ا نإو 8# - ىلاععت - 1

 ب يراوسولا اهي  ٌكيلإ يحوي ناطيشلا نأ ى اح ْمُكوُلِداَجيِ مِهِئاَيِلَْأ

 ةندألا م مق نأو 3 نست هنا . ٌرهاط ءيشلا اذه كل لوقي نم بيجتل

 هاجت غلابملا مامتهالا مدعب كحصلي يذلل يغصت ال نأو 2 هتساسجت ىلع

 . كفقوم ٍةحص ىلع َةلدألا هل ْمّدق لب , لسُعلاو ٍءوضولا
 7 4 03 ١ هع 7 5

 عيبرألا روسلا ٍةوالت ىلع اوبظاوي نا ةسوسولاب نيباصملا يصوا يئنإ
 لواحي امدنعو « ِنيِتدوَعُملا صوصخلابو «نورفاكلاو ديحوتلا : ًافيآ ةروكذملا

 الو هوُدرطَيو هوعفصيلف « مُهَيِوْعُي نأ « ريبخلا ناطيشلا اذه 6 ساتكلا سازسولا

 . مهيلع ٍطلستلاو ؤرجتلاب هل اوحمسي

 يف اورّبدت مث . سانلا ٍةروس ٍةءارق ىلإ ًاروف اورداب كلذ لواحي امدنعف
 , َةَسْوسْولا ٌرِثْكُي يذلا ٍناطيشلا ٌرَش نم هللاب ةذاعتسالاب ٌرْمْأت اهنوكو اهيزاعم

 31 37 2 ند 175 0

 , راثلا ىلإ كقوسيل ( ةفيزملا ) ةلدألاب كعانقال ىعسيو

 ةرطخ .نيفللا ملهدكوب ضو ةسوسولا نأ : يه مويلا انثيدح ةصالخخو

 ناسا ٍةٌّوق ىلع ٍناطسيشلا طلت ةّيمالسإلا ٍةيؤرلا بسحب - ينعت يهر

 ريبعتلا ٍبَسَحِب ًأَّيِلَو ناطيشلا ذحُنا هنأ ينعي ٠ اهب ٌباصي يذلاو 2 ةيلّيختلا

 ْ . ًانيبم ًانارسحم رس دقف كلذ لعفي نم نأ دكؤي يذلا ٌينآرقلا

 ٍنيعُم بولسأب مده - ىلإ ٍناسنإ لك قوسل ئعسي ناطيشلا هااورع ابك
 يداغملا 5 نع فلتخي ( يهللا بزحلا » عم هترلساف 2 تاج

 . ةروثلل

  1١١ماعنألا ةروس / 1١.

0 



 نع تلخي ةيلقلا# ارمللو بساكلل رخآو , ٍنيدتملاب ٌصاخ ٌبولسأ هلو
 هللاب ةطبترملا ةأرملا عاد ٌلواحُي وهف . اهريغل ٍةّيئاطيشلا ٍةلماعملا بولسأ

 ةيونعملا ٍرومألاب اهل لغش ال يتلا ةأرملاو ؛ مرسم نآرقلاو لوسرلاو
 و بولسأب ٍظعولا .نيلاجسو تازخملاو

 ؟ جالعلا وه امف نذإ

 نم ّنِإ : سفنلا ٍءاملع ٌضعب لوقي ٍةجرد لإو ًأَدج ٌريطخ ضرم اذه نإ
 . هجالع رذعتملا

 1 ينأ ْمِبس دق ناك سفنلا مدع يف يففختملا دعا نأ كدت

 وأ ًاضاخ « دره ١ يدل نأ روصتي وهو ًابجعتم يناتأف ةسوسولاب َنيِباصملا ةجلاعُم
 هب يذلا جالعلا ليبس وه ةفرعأ انانإ د + هلا تلف افاخ  ارفجو لأ ارا

 . كلذ نم بّجعتف « ( مالسلا هيلع ) ٌقِداصلا ُمامإلا

 ٍضعبب َتَدَح ,ضرملا اذه ًةروطخ نَأوه يدوصقم نإف ؛ لاح ةيآ ئلعو

 ةريثك ٍتالاح ٌتجلاع ينكل ؛ جالهلا ةلاحتساب .لوقلا ىلإ ,سفنلا ٍءاملع

 قداصلا مامإلا هب ئصوأ يذلاوهو ؛ ًادج لس العب د

 بيترت مدعو اهب مامتهالا مدعو ٍناطيشلا سواسو لهاجت نم ( مالسلا هيلع )

 ٌتلماععتو « ضرملا اذه نم تيفش ٍنيرهش وأ ًارهش كِلذ َتْلعَف اذإف اهيلع رثألا

 عمستو « اهُجوز لعفي املثم ِهب ةباصملا ةأرملا لماعتت نأك « سانلا رئاس ّلثم

 هجوز لصفت اسلثم لعفي نأ 2 ةعبب انانصم ناك اذإ | جوزلا ىلعو , هلوق

 لستتي ًاضوشيو سانلا يَلصُي املثم يُلصْيو «اهلوق عمسيو « ( ةميلسلا )
 .. منهل هانشألا زوو"

 ةّمح ىقبت هروذج نكل , هضرم نم يِفَش نيرهش وأ ًارهش كلذ لعف اذإف

 . رهشأ ٍةتسوأ ةسمخل لمعلا اذه ئىلع ٌرمتسي نأ دعب الإ . ٌتومَت ال

 ,رخآ دعب ًاموي ٌدتشيس ٌكَضرم نأ ٌملعاف , اذه يلوقب لمعت مل اذإف

 نيا



 - كسفن - كيف ثعبيو « ٍةّيسفن ٍدقْعِب َكّلافطأ بيِصُيو كَترسأو كايند رمديو

 لعجت هنأ: يأ « يعامتجالا ٍطسولا يف ادئاز ًاوضُع حبصتق ٠ رجضلاو لسكلا

 يف كِسفنل اهتْعَنَص يتلا َميحجلا اذه نأب نيو َكَرْسالِو كل ًاميحج كاين

 . ًاضيأ ةرخآلا يف هّدجعتس ايندلا

 َيِناطرَسلا ضرملا اذه ٌروذُج عطقتسف , كل هلوقأ امب َتْلِبع اذإ اّمأ

 . رهشأ ةّتِسوأ ةسمخ لالخ ًامتح

 اذإ نأ يهو ؛ ةسوسولاسب نيناصملا ريف اهو ةنلك يدل اجلا يفو

 اهّْنِإ ْذإ ء ةنوشخب اهعم لماعتلا يغبتي الف «٠ . اهب ةباصُم الثم مكدحأ ةجوز تناك

 . فنعُي ال ضيرملاو ٌةضيرم

 كِئبا لاح َناك وأ ,٠ ًاَيِساوْسَو اهجوز ناك اذإ ةجوزلل ُةهبوُم ةّيصولا ٌسفنو
 « كلذ هّباش اموأ امهمتشوأ امُهَّبرض وأ امهفينعت يغبني الف « كلذك كتنبا وأ

 ىلإ ٌجاتحي اهب ُباصملاو « ةّيضرم ةلاح ءياهف « ضرملا ًةماخو ديزي اذه لثمف
 « تارضاحملاو ثيداحألا هذه لاثمأ ىلإ عامتسالاو ةييطلا ةملكلاو ةارادملا

 ٍلثُملا ٍبَّسَح ىلع « ًايجيردت ءافشلا ققحتي يكل ِرْبَّصلا ىلإ ُجانحي هُجالِهف

 .( ٍءطْبِ ) ةرعش ٌةرعش لحريو ( ةعرسب ) ًالابج ينأي ضَرَملا ّنِإف ٠ .لوادتملا

 يف ربصلاب يلحتتلاو « ضرملا اذهب باصملاب ٌُمامتهالا كيلع بجي نذإ

 .ةامتقلا لولا يس رج رب روعي الواوا

 اهنم مهييشنأ . صيلخت ْىلِإ اوعسي نأ ٍةَسْوَِْولاِب نيباصملا يصوأ امك

 اوبنتجي نأ ّيباوسّولاب َنيطيحملل ةيصولا ٌرّركأ ظ ٍمّدقتملا .جالعلاب اولمعيو

 . ضيرملا عم لماعتلا لثم ًالّقعتم هعم مكلماعت ْنُكيِل لب ٍةنوشخب ُهَعَم لماعتلا

 ءافشلاب نمت نأ ( مالسلا اهيلع) ءارهزلا ٌقحب ٌكيلع ٌمِسقأ ينإ مهللا

 . ةيلمعلاو ِةّيركفلا ٍةسْوْسَولاِب نيباصُملا صوصخلابو « ئضرَملا عيمج ىلع

 ا
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 نم منام رم رار رف ردم ف ولاء رافافلف

 نقي رق وفا ور لنا مارة ماه ف ارارالال

 مرمر ف ف نرمي وو م نارا عفاف

 مر مرر ف راف وو ل مين اعل ماومرواو



 ببقلا زييمتلا ااا ماا

 .... حفصلاو وفعلا -

 5 اا ل لولو ل ا مرارا قطا رظلا ءوس راطخا

 4 ل ا تورشعلاو اعبأ ةرضاحملا - "4 بارل
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